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مقدمه

سندچشمانداز20سالهجمهورياسالميایران،ضمنتأکیدبرهمکاريباکشورهاي
کشورهاي و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیاي )دربرگیرنده جنوبغربي آسیاي اسالمي
همسایه(دستیابيبهدانشپیشرفتهوکسبمهارتهایفنيوعلميراازجملهسیاستهای
مهمکشورمعرفيمیکند1.تولیدعلموتوسعهصنایعبافناوریباالازالزاماتچنینسیاستي
است.باتوجهبهنقشمهموروبهرشدتجارتدراقتصاددنیا،اینمهممیسرنخواهدشد
کاالهاي صادرات( محوریت )با تجارت بهسمت ایران تجاري همکاريهای آنکه مگر

صنعتيغیرنفتيوبهویژه،صادراتکاالهاییبافناوریباالسوقیابد.
چنانچهگروهکاالهايبافناوریباالرادرچارچوب252گروهکااليHSبازشناسیم،
میلیارددالر اینگروهکاالهاحدود1400 ارزشکلتجارتجهانيطيسال2007در
)1( نمودار از که همانطور بهعالوه، .)PC-TAS دادهای پایه از ما )محاسبات است بوده
بهنحويکه است. متمرکز بسیار لحاظجغرافیایي به اینصنعت هویدااست،صادراتدر
دوکشورنخستصادرکننده)چینوآمریکا(بهتنهایيحدود30%صادراتجهانيدراین
بهترتیب براي5و10صادرکنندهنخست ایننسبت بهخوداختصاصدادهاند. صنعترا
بیشاز45%و60%ارزشصادراتجهانيکاالهايبافناوریباالاست.درنهایت،بیست

کشورنخستصادرکنندهبیشاز80%صادراتدراینصنعتراازآنخودساختهاند.
متأسفانه،مالزيتنهاکشوراسالميمندرجدر20کشورنخستصادرکنندهاستکهبا
سهميکمتراز3درصددرجایگاهدهمایستادهاست.چنانچهلیستمزبورراتا30کشور
نخستنیزبسطدهیم)دارندهبیشاز95%صادراتجهانياینصنعت(،تنهاکشوراسالمي
درصد 0/3 از کهسهميکمتر است اندونزي میشودکشور اضافه لیست به که دیگري
بافناوریباالاز4 است.ودرنهایت،سهمکلکشورهاياسالميدرصادراتکاالهاي
درصدکمتراست.دراینمیان،هیچکدامازدوکشوراسالميمالزيواندونزيدرمنطقه
گروه سهمکل دلیل، همین به نشدهاند. واقع ا.آ.ج.غ.( پس، این )از جنوبغربي آسیاي

کشورهايا.آ.ج.غ.درصادراتمزبورحتياز1/5درصدنیزتجاوزنمیکند.

ایراندرافق1404هجری ابالغیهسندچشماندازجمهوریاسالمی 1.منبع:سایتمجمعتشخیصمصلحتنظام،متن
شمسی.
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این دارندودر ناچیزي باالصادرات فناوری با نهتنهادرگروهکاالهاي اینکشورها
بین تجاري مراودههای بلکهسطح ندارد، بیروني تجارتدرونگروهيشانوجود صنعت
آسیایجنوب اسالمی نمونه،کلصادراتکشورهاي بهعنوان است. پایین درکل آنها
غربیدرسال2007برابربا587میلیارددالردرمقابلوارداتکلبرابربا465میلیارددالر
دالر میلیارد 93 سالحدود همان در آنها درونگروهي تجارت آنکه حال است. بوده

است؛یعني،تنها10%کلتجارتاینکشورها.
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PC-TASمنبع:محاسباتتحقیقبرمبنایپایهدادهای

نمودار 1ـ سهم در صادرات كاالهاي با فناوری باال

اینتحقیقبررسيمیشودودرواقع،هدفاصليما ادامه اینمیان،آنچهکهدر در
ازتحقیقحاضراست،برآوردپتانسیلهایصادراتيووارداتيکشورمانــایرانــبه/از
آیا بدانیم بهعبارتدیگر،میخواهیم است. باال فناوری با ا.آ.ج.غ.درصنایع کشورهاي
اصوالًپیگیرياقتصادمحورصنایعبافناوریباالدرکشورمانمیتواندبهاتکايهمکاري
تجاريباکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیصورتگیرد؟هدفتحقیقحاضرارائه
واژه دو مطلب، این بررسي از پیش است اماالزم است. پرسش این به پاسخروشمندی
کلیديدراینتحقیقکهعبارتانداز»منطقهآسیايجنوبغربي«و»کاالهايبافناوری

باال«رادقیقاًتعریفکنیمتادراینزمینهابهاميمتوجهخوانندهنباشد.



پژوهشنامه بازرگانی 138 

منطقه آسياي جنوب غربي

ارائه جنوبغربي آسیاي آن بهتبع و غربي آسیاي از متفاوتي کموبیش تعریفهای
شدهاست.درتقسیمبنديهایرسميتربینالمللي،همچونتقسیمبندیسازمانمللمتحد،
آسیايغربيبهمجموعهخاورمیانهوخاورنزدیکاطالقمیشود.درعینحال،باتوجهبه
مزبور انجامشدهدرسند تعریف تحقیق، این در اهدافسندچشمانداز20ساله پیگیري
را جنوبغربي آسیاي بنابراین، است. گرفته قرار ما عمل مالک غربي جنوب آسیاي از
شامل»آسیايمیانه،قفقاز،خاورمیانهوکشورهايهمسایهایران«میشناسیم.براینمبنا،و
باحداکثرپوششالزمکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیبهشرحجدول)1(شناسایي

شدهکهدرمجموعدربرگیرنده23کشوراست.

جدول 1ـ كشورهاي اسالمي آسياي جنوب غربي

19.کویت13.عربستان7.پاکستان1.اردن
20.لبنان14.عمان8.تاجیکستان2.ازبکستان
21.قطر15.عراق9.بحرین3.افغانستان
22.مصر16.فلسطین10.ترکمنستان4.امارات
23.یمن17.قرقیزستان11.ترکیه5.ایران

18.قزاقستان12.سوریه6.آذربایجان

کاالهاي با فناوری باال

که PC-TAS دادهای بانک از تحقیق این تجربي بخش در استفاده مورد دادههای
اطالعاترادرسطحHS 6-digitنگهداريمیکننداستخراجشدهاست.بنابراین،الزمبود
گروهکاالهايبافناوریباالبرمبنايگروهبندیHSشناسایيشود.مرکزآمارOECDاین
طبقهبندیراانجامدادهاست؛بدینترتیبکهابرت1)2008(پسازطيمحاسباتيروشمند،
252کااليHS 6-digitرابهعنوانمحصوالتبافناوریباالشناسایيکردهاست.درتحقیق
عمدهترین بهعنوان کاالها تولید ارزش در )R&D( توسعه و تحقیق هزینههای سهم مزبور،
معیاربرايشناسایيگروهکاالهايبافناوریباالدرنظرگرفتهشدهاست2.براینمبناودر

1. Eberth.
میکنیم. گزارشخودداري این در مذکور آوردنجدول از مزبور کاالهاي گروه لیست بودن طوالني به توجه با .2

درعینحال،عالقمندانمیتوانندمقالهمزبورراازسایتآمارOECDدریافتکنند.



پلانرای هام ی ارم ترئتف با  ش رهام تبامی  باام هن ه لئبیااا 139

سطحيانباشتشده1،میتوانکاالهايبافناوریباالرادرچهاردسته»هواـفضا«،»رایانهها،
ـداروخانهاي«دستهبندي وماشینهایاداري«،»تجهیزاتالکترونیکيومخابراتي«و»شیمي

کرد.
میپردازد. تحقیق این در ما مطالعاتي روش معرفي به 1 بخش نوشتار، این ادامه در
خاص متغیرهاي و شده معرفي تحقیق این استفاده مورد نظري جاذبه مدل واقع، در
2 بخش در سپس، شد. خواهند بحث باال فناوری با کاالهاي تجارت بر اثرگذار
چارچوبتجربي2تحقیقحاضربررسیمیشود.برمبنايپایههاینظريبسطدادهشدهدر
بخشپیشین،مدلجاذبهتجربياستخراجوبامتغیرهايخاصتجارتکاالهايبافناوری
تجربي مدل این برآورد به مربوط اقتصادسنجي روشهای همچنین، مییابد. توسعه باال
و صادراتي پتانسیلهای کّمي ارزیابي و برآوردها ارائه به 3 بخش شد. خواهند بحث
وارداتيایرانبه/ازکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیدرصنایعبافناوریباالخواهد
راهبردي سیاستهای ارائه و حاضر نوشتار نتایج جمعبندی درباره آخر بخش پرداخت.

است.

1. بررسي مطالعات نظري و تجربي، و ارائه مدل

تجارتوصادراتکاالهايبافناوریباالرامیتوانهمزمانتحتدورویکردنظري
عاموخاصبررسيکرد.دررویکردعام،ازنظریههایعموميتجارتبینالمللاستفاده
رویکرد در آنکه حال شود. داده توضیح و مدلریزي دوکشور بین تجارت تا میشود
خاص،شرایطخاصکاالهايبافناوریباالدرتوضیحالگويتجارتاینگروهازکاالها
درنظرگرفتهمیشود.برمبناينظریههایعموميتجارت،دربخش1ـ1بهاستخراجمدل
جاذبهتجارت)ازاینپس،مدلG(پرداختهوسپس،باتمرکزبرمطالعاتنظريوتجربي
پیرامونتجارتکاالهايبافناوریباال)بخش2ـ1(،تالشخواهیمکردتامتغیرهايخاص

اثرگذاربرصادراتدراینصنعتراشناسایيکنیم.

1. Aggregated.
2. Empirical.
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1ـ1. مدل جاذبه تجارت: پايه های نظري
روابط تجربي تحلیل براي )1962( تینبرگن توسط نخستینبار که تجارت جاذبه مدل
تجارياستفادهشد،بهطورسنتي،دونیرويجذبودفع)درآمدکشورهايصادرکنندهو
واردکننده،وفاصلهجغرافیایيبینآنها(رادربرآوردتجارتبینایشاندخیلميداند:

Xijt= 
YitYjt

Dij

)1(

کهدرآن،متغیرXijtارزشصادراتکشورiبهکشورjدرزمانtبودهوبهYitوابسته
استیعنیدرآمدمليiدرزمانYjt،tدرآمدمليjدرزمانt،وDijفاصلهجغرافیایيبین

.jوiدوکشور
با G انطباقخوبمدل به نظريوتجربي متعدد عليرغمشکلسادهمدل،مطالعات
نظریههايمتفاوتتجارتبینالمللاذعانداشتهاند1.شایدبههمیندلیلاستکهبهاعتقاد
فرانکل)1997(مدلGازفقرابتدایيدرپایههاینظريخودبهغنايبیشازحددراین

زمینهدستیافتهاست.
بینالملل،پیشرفتهاينظريوتجربي Gدرمطالعاتتجارت افزایشکاربردمدل با
وینکوپ2 وان و اندرسون کار به ميتوان آنها مهمترین از که شد حاصل نیز جدیدي
)2004(اشارهکرد.مدلآندرسونوونوینکوپتأکیدویژهایبرنقشهزینههاينسبي
تجارتدارد.مدلایشانکهبهعنوانشناختهترینمدلنظريجاذبهدراینتحقیقاستفاده

شدهبهشرحمعادله)2(است3.

Xijt= (
YitYjt

Ywt )(
tijt

PitPjt

)1-s )2(

متغیرXijtهمچنانارزشصادراتکشورiبهکشورjدرزمانtبودهوعالوهبرمتغیرهاي
وابستهاست،یعنیدرآمدجهانيدرزمانt؛tijtهزینههايتجارت w

tY درآمديکشورiوjبه
Pjt؛tدرزمانiمقاومتچندجانبهتجاريدرکشورصادرکنندهPit؛tدرزمانjوiدوجانبهبین

1. Bergstrand (1985); Helpman (1987); Krugman (1979); Helpman & Krugman (1985); Deardorff (1998); 
Evenett & Keller (2002).

2. Anderson & van Wincoop.
3.استخراجمدلمزبوردرحوصلهاینگفتارنیست،ازعالقهمنداندعوتمیشودبهاصلمقالهمراجعهکنند.درضمن،
مدلآندرسونوونوینکوپبدوناندیسزمانارائهشدهاست.باتوجهبهاینکهدادههایاینتحقیقدربعدزماننیز

تغییرمیکند،ترجیحماایناستکهایناندیسبهمدلاضافهشودکهالبتهبهلحاظنظرياثریندارد.
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مقاومتچندجانبهتجاريدرکشورواردکنندهjدرزمانt؛sنرخجایگزینيبینکاالها)منطبق
باساختاررقابتانحصاري،بزرگترازواحد(.بدینترتیب،پسازکنترلاندازهاقتصاديطرفین
تجاريدرکسرنخست،هزینههاینسبيمترتببرتجارتدوجانبهآنانتوسطکسردومکنترل
میشود.درعینحال،پِریدی1)2005( نشانميدهدکهبادرنظرگرفتنکاالهايتجارتنشدني
ميتوانتوانهايغیرواحد)درواقع،کوچکترازیک(برايمتغیرهايدرآمدي)Yj ،Yiو

Yw(بهدستآوردومدلواقعيتريرابهشرحمعادله)3(استخراجکرد.

Xijt= (
Ya

it Y g
it

Ym
it

)(
tijt

PitPjt

)1-s )3(

بدینترتیب،محدودیتمدل)2(دراینزمینهآزادميشود.درواقع،معادله)3(دونیرو
رادرتعیینمدلتجارتدوجانبهتأثیرمیدهد.نخست،متغیرهايتودهای)درآمدي(باتوان
Gغیرواحد،ودوم،متغیرهايمرتبطباهزینههایتجاري.براینمبنا،استخراجهرمدلتجربي
مستلزمشناسایيوکنترلایندوعاملدرقالبمتغیرهايتوضیحدهندهمعنيدارخواهدبود.

گروه تجارت براي و صنعتي سطح در را )3( مدل بتوان آنکه براي وجود، این با
داد. توسعه مربوطه صنعتي متغیرهاي با را آن باید گرفت، بهکار باال فناوری با کاالهاي
ناگفتهنماندکهتوسعهمزبوربایدسازگارباچارچوبنظريمدل)3(انجامشود.درادامه
بر اثرگذار بهعنوان تجربي و نظري مطالعات در که پرداخت خواهیم عواملي بررسي به

صادراتکاالهايبافناوریباالشناختهشدهاند.

2ـ1. تجارت کاالهاي با فناوری باال: ديدگاه های نظري و تجربي
عوامليراکهمطالعاتنظريوتجربيبرصادراتکاالهايبافناوریباالمؤثردانستهاند
زیرساختارهاي با مرتبط عوامل تودهاي2، عوامل کرد: دستهبندي گروه پنج در میتوان
فناورانه4،محیطسرمایهگذاري5،ومتغیرهايرقابتپذیریدر اقتصاديوصنعتي3،عوامل

قیمت6.درادامه،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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1( عوامل توده اي:عواملتودهایبهعوامليگفتهمیشودکهشکلدهندهکليعرضه

یاتقاضابرايکاالهايبافناوریباالهستند.نمونهاینعواملرادرقالبمتغیرهايدرآمدي
درمعادالت)1(تا)3(نشاندادیم.درعینحال،میتوانترکیبهایدیگريازمتغیرهاي
سطح گوناگون مطالعات بنابر که کرد شناسایي نیز را سرانه درآمد همچون تودهای
مراوداتتجاريراتحتتأثیرقرارمیدهد.اینتأثیرگذاریممکناستازکانالسلیقهها

وترجیحاتمصرفکنندگان1ویاسرمایهگذاريصنعتي2عملکند.
با کاالهاي گروه ،)1987( لیتنبرگ3 و بارتل تعبیر به اقتصادي: و  صنعتي  ساختار   )2

فناوریباالصرفاًنوعخاصي)زیرگروهجوانتري(ازکاالهايصنعتيهستند.درواقع،تولید
وصادراتدراینصنایعتعامليجديباتولیدوصادراتصنعتيدارد.بهعنوانمثال،برخي
صنایعبهطورمستقیمتأمینکنندهمواداولیهیاکاالهايمیانيموردنیازبرايتولیدکاالهاي
نبایدفراموشکرد بافناوریباالمحسوبمیشوند)مانندصنعتذوبفلزات(.همچنین،
کهصنعتــدرکلــبازارعمدهمحصوالتبافناوریباالمحسوبمیشود.مثاًلمیتوان
ادارهها، انواعکارخانهها، فناوریاطالعاتدر بهکارگیريگستردهمحصوالتصنعت از
به صنعتي متنوع تولیدات دیگر، سوي از کرد. یاد دیگر خدماتي و تولیدي سازمانهای
توزیعریسکسرمایهگذاريدرصنایعبافناوریباالوهمافزایيدرفعالیتهایبازاریابي

بینالمللياینکاالهامنجرمیشود4.
از که اقتصاد عمومي زیرساختارهاي میبایست صنعتي، زیرساختارهاي بر عالوه
بهطورخاص، باال، فناوری با بهطورعام،وصنایع سرویسدهندگانجديبخشصنعت،
نیزموردتوجهقرارگیرد.زیرساختارهايمخابراتي،رایانهاي،حملونقلومالياز هستند

مهمترینآنهاقلمدادمیشوند.
3( متغيرهاي فناورانه:5طبیعتاًسطحفناورییککشورازمتغیرهايمستقیماثرگذاربر

بهمطالعات باتوجه باالاست. فناوری با تولیداتوصادراتويدرصنایع رقابتپذیری

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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و »نوآوري« تحصیالت«، و »آموزش گروه دو در را فناورانه متغیرهاي میتوان موجود
است انساني تربیتکنندهسرمایه وتحصیالت توسعه«دستهبنديکرد.آموزش و »تحقیق
بافناوریباال بافناوریباالاست1.صنایع کهازضرورتهایتولیدوصادراتدرصنایع
ازمستعدترینصنایعوهمچنینوابستهترینآنهابهنوآوريشناختهمیشود.بهگونهایکه
نوآوري،هزینههایتحقیقوتوسعهازفعالیتهاوسرمایهگذاريهاياستراتژیکاینصنایع
محسوبشدهواصوالًازمعیارهایياستکهبرمبنايآنمیتوانصنایعبافناوریباالرا

ازغیرآنتشخیصداد2.
4( فضاي سرمايه گذاري:بهدلیلسرمایهبربودنعمدهکاالهايبافناوریباال،دسترسي

کمبود درصورت است. حیاتي بسیار کاالها این صادرات و تولید جهت سرمایه به
میتوانندجایگزینشوند3. مستقیمخارجي داخلي،سرمایهگذاريهاي سرمایهگذاريهاي
درضمن،FDIازطریقانتقالمؤثرتجربیاتخارجیانکیفیتنوآوريرانیزدراینصنایع
پیشبیني قابل و مطمئن باثبات، محیطي نیازمند سرمایهگذار درعینحال، میبخشد4. ارتقا
برایسرمایهگذارياست.اینامربرايصنایعبافناوریباالازاهمیتبیشتريبرخوردار
استزیرادراینصنایع،اطالعاتعرضهکنندهسرمایه)سرمایهگذار(ومتقاضيآن)مجري
منجر صنایع این در سرمایهگذاري ریسک افزایش به که بوده نامتقارن شدیداً پروژه(
شمردن محترم شهروندان، حقوق از دفاع براي قوي مدني نهادهاي وجود لذا، میشود5.
است. باال فناوری با صنایع در سرمایهگذاري مشوق معنوي، مالکیت حقوق و مالکیت
درمقابل،کیفیتضعیفنهادهادرحوزههایمزبور،سرمایهگذاريراــبهطورخاصــدر

صنایعبافناوریباالمحدودمیسازد6.
نسبي قیمتهای برسطح مؤثر متغیرهاي دیرباز از قيمتي: رقابت پذيری  متغيرهاي   )5

عواملي شدهاند. شناخته بینالملل تجارت تعیینکنندههای بهعنوان کشور دو محصوالت
حتي و کاالها بینالمللي حملونقل هزینههای تولید، عوامل از متفاوت ذخایر همچون،

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).



پژوهشنامه بازرگانی 144 

بازدهيهایفزایندهبهمقیاسومنجرشوندهبهکاهشهزینهمتوسط،ازایندستهاند.این
کشورهاي در باال فناوری با کاالهاي صادرات و تولید در کلیدي نقشي بهویژه متغیرها

نوظهورایفاکردهاند1.

3ـ1. شناسايي متغيرهاي اثرگذار
مدل در مزبور پنجگانه عوامل کنترل برای قبلي مطالعات در که را متغیرهایي لیست
ما توسط که آنها آلترناتیوهاي نیز و شدهاند استفاده باال فناوری با کاالهاي تجارت
اضافهشدهبهطورخالصهدرجدول)2(ارائهشدهاست.بهعبارتدیگر،متغیرهاينامبرده
عوامل کنترل برای دانستکه متغیرهايجایگزیني2 میتوانعمدهترین را اینجدول در
متغیر( 42( گردآوريشده متغیرهاي باالي تعداد میشود. گرفته بهکار فوق پنجگانه
تجربي مدل بدینترتیب، قلمدادمیشود. تحقیق این تجربي مدل بسط براي قوي پشتوانه
ما)درفصلآینده(برمبنايمناسبترینمتغیرهاازبینآلترناتیوهايجدول)2(بسطداده

خواهدشد.

 جدول 2ـ متغيرهاي اثرگذار بر تجارت در گروه كاالهاي با فناوری باال، 
گروه بندی پنج گانه

Variable 
group No. Name of vari-

able Description

M
as

s 
va

ria
bl

es

1 GDPit GDP of the exporter in million current US dollars, UNCTAD

2 GDPjt GDP of the importer in million current US dollars, UNCTAD

3 SGDPijt = GDPit+GDPjt

4 DGDPijt = |GDPit-GDPjt|

5 SIMijt  

6 POPit POP in the exporting country, in thousands, UNCTAD

7 POPjt POP in the importing country, in thousands, UNCTAD

8 GDPPit GDP per capita for i at t

9 GDPPjt GDP per capita for j at t

10 DGDPPijt = |GDPPit- GDPPjt|

11 PAGjt Population ages 15-64 (% of total) in j at t, UNESCO

1. Gaulier et al. (2007); Lall (1998); Ando & Kimura (2003).
2. Proxy Variables.
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Variable 
group No. Name of vari-

able Description
Ec

on
om

ic
al

 a
nd

 In
du

st
ria

l S
tru

ct
ur

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

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

Te
ch

no
lo

gi
ca

l V
ar

ia
bl

es

23 SCHOOLit Enrollment % Secondary Education (of Total Secondary Age Popula-
tion); 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,1995-
2007,WDI,WB

29 MPit Mobile phone subscribers (per 100 people) in i at t,1995-
2007,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

En
vi

ro
nm

en
-

ta
l V

ar
ia

bl
es 33 GFCFit Gross Fixed Capital Formation (% of GDP) in i at t, WDI, World 

Bank

34 FDIit FDI stock data, in million US$, using current exchange rate, 1995- 
2007, 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
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Variable 
group No. Name of vari-

able Description
C

om
pe

tit
iv

en
es

s V
ar

ia
bl

es 36 Dij Weighted bilateral distances-di stances (internal distances included), 
CEPII

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

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

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

41 NIRit Nominal Interest Rate in i at t = RIRit+INFit

La
gg

ed
 

D
ep

en
de

nt
 

Va
ria

bl
e

42 LEXPORTijt = ln(EXPORTijt)

2. داده ها، مدل تجربي، روش اقتصادسنجي

پسازاستخراجمدلنظريجاذبهدرفصلپیشینوبررسيمتغیرهايعاموخاصيکه
برتجارتکاالهايبافناوریباالاثرگذارند،دراینقسمتبهآنالیزتجربيموضوعمورد
بر که است تجربي مدل ارائه فصل این هدف دقیقتر، بهعبارت پرداخت. خواهیم بحث
مبنايآنبتوانپتانسیلهایتجاريایرانباکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیرابرآورد
کرد.برایناساس،کارمادراینفصلبرسهمحوراستواراست:1(معرفيپایهدادهای1
قابل تجربي معرفيمدل قرارمیگیرد؛2( تحقیق این برآوردهاي مبناي اطالعاتآن که
برآوردبرمبنايمدلنظريفصلگذشته،ویژگيهایخاصتجارتدرصنایعبافناوری
براي اقتصادسنجي مناسبترینروش پیرامون اقتصادسنجي؛و3(بحث باال،ومالحظات
تخمینمدلتجربيتوسعهدادهشده.درادامه،بهتفکیک،بهاینمواردخواهیمپرداخت.

1ـ2. گزينش پايه داده اي
بهخاطربرخورداريازحداکثراطالعاتموجودوتوانشناسایيعواملمتعدداثرگذار
کشورهاي کلیه دربرگیرنده تحقیق این دادهای پایه باال، فناوری با کاالهاي تجارت بر
مورد کشورهايصادرکننده از و بررسي تحت دوره در که است کاالها این واردکننده
دادهای پایه بین سنخیت ایجاد بهخاطر درعینحال، داشتهاند. صفري غیر واردات نظر،

1. Database.
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تحقیقحاضرومطالعهمابرايایران،کشورهايصادرکنندهایکهاختالفچشمگیريدر
ساختارهاياقتصاديباایراننداشتهباشنددرپایهدادهایگنجاندهشدهاند.براینمبنا،پایه

دادهایماشامل198کشورواردکنندهو58کشورصادرکنندهاست1.
درنهایت،یکدوره13سالهــاز1995تا2007ــبرايمطالعاتاینتحقیقدرنظر
گرفتهشدهاست.ایندورهآنقدربزرگهستتادگرگونيهایاخیردرالگويتجاري
کشورهاي تجاري ظهور همچون دگرگونيهایی دهد؛ پوشش را باال فناوری با صنایع
از ناشي 2009 و 2008 سالهای مخدوش اطالعات به توجه با صنعت. این در نوظهور
و 2008( بحران میکندکهسالهای ایجاب اقتصادسنجي اخیرجهاني،مالحظات بحران
2009(درنظرگرفتهنشوند2.پسازحذفمشاهداتناممکن3ونقاطدورافتاده4،مطالعه

حاضردربرگیرنده23283مشاهدهواقعياست.
شباهتساختاريودرعینحالتعدادبااليمشاهداتبهمااجازهمیدهدتابااطمینان
بافناوریباالرا هرچهبیشتراثرگذاريعواملمتعددبرالگويصادراتگروهکاالهاي
برايمجموعهموردمطالعهبررسيکنیم.همچنین،افزایشحجمجامعهنمونهونزدیکتر
قرار ما اختیار در برآوردها هنگام به بیشتري کارایي اصلي، جامعه اندازه به آن شدن

میدهد.

2ـ2. مدل تجربي
اینفصل استخراجمدلتجربي مبناي نظري)3(درفصلگذشته ازآنجایيکهمدل

است5،بازنویسيمجددآندرزیرارجاعدهيبهآنراآسانترمیسازد:

Xijt= (
Ya

it Y g
it

Ym
wt

)(
tijt

PitPjt

)1-s )3(

1.لیستکاملکشورهايصادرکنندهودورهزمانياتخاذشدهدرپیوستالفآمدهاست.
باالترمشاهداتدرسالهای ازروندتجاريطيسالهایبحرانوواریانس بهخروج باتوجه 2.شایانذکراستکه
مزبور،درنظرگرفتنسالهایبحرانيبهناتورشيدربرآوردهاوبهدستآوردنتخمینهایناکارامنجرخواهدشدکه

بایدازآناجتنابکرد.
3. Missing Data.
4. Outliers.
مورد بنابر دیگر، بهعبارت نیست. فصلگذشته نظري مدل از استخراج قابل نمونه تنها فصل این تجربي مدل البته، .5

مطالعاتيمیتواناشکالدیگريازمدلتجربيرانیزبرپایههمانمدلنظرياستخراجکرد.
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زیر بهصورت )4( قالبمدل رادر بگیریم1،آن لگاریتم )3( رابطه از درصورتيکه
میتواننوشت:

lnXijt=a0+alnGDPit+glnGDPjt+dintijt+jPit+qPjt )4(

درمعادله)4(،دومتغیرنخستبهترتیبتولیدناخالصداخليکشورصادرکننده)i(و
کشورواردکننده)j(درزمانtــمتغیرهايتودهايــاست.درعینحال،سهمتغیرآخرکه
jاستقابل iو معرفهزینههایتجارتدوجانبهوموانعچندجانبهتجاريدردوکشور
مشاهدهنیست.بااینوجود،عواملنسبتاًشناختهشدهایهزینههاییدوجانبهتجاريراشکل
تفاوت منشأهزینههایحملونقل، بینکشورها فاصلهجغرافیایي نمونه، بهعنوان میدهند.
موانع یا و تعرفهها و تبادالتي، و فرهنگي هزینههای از پارهای منشأ فرهنگها و زبانها
بنابراین،میتوانمتغیررادر غیرتعرفهایمنشأهزینههایرسميتجارتقلمدادمیشوند.

قالبعواملمزبوردرحدمناسبيکنترلکرد.
آندرسونوونوینکوپ)2004،2003(شاخصکلقیمت)P(رابهعنوانجایگزین
موانعچندجانبهتجاريدرهرکشورمعرفيمیکنند.منتها،مشابهآنچهبرايمتغیرtijtعنوان
شد،شاخصهایکلقیمتمتغیرهایينظريبودهوعماًلغیرقابلمشاهدههستند.متأسفانه،
برخالفآنچهدربارههزینههایدوجانبهتجاريبینiوjعنوانشد،نمیتواناینشاخصها
ثابتکشور اثرات متغیرهاي از استفاده اینوجود، با متغیرمعدودکنترلکرد2. باچند را

صادرکنندهوواردکنندهراهحلممکنيبرايکنترلاینشاخصهامحسوبمیشود3.
قابلبرآورديهمچون بهمدل انجامدهیم، باالرا چنانچهدرمدل)4(جایگزینيهای

مدل)5(4دستخواهیمیافت.

تبدیل بهیکرابطهخطي متغیروابسته متغیرهايتوضیحدهندهو بین لگاریتمگیريهرگونهرابطهغیرخطي این 1.طي
میشود.

تجاريوي،و ازطرفهای متعدديدرهرکدام تابععوامل i تجاريدرکشور مقاومتچندجانبه نمونه، بهعنوان .2
همچنینمتغیرهايناظربرروابطدوجانبهبینiباایشاناست.لذا،حتياگرتعدادکشورهايمادرپایهدادهایاندک
باشد،الزماستچنددهمتغیررادرسطوحواردکنندهودوجانبهواردمدلکردتابتوانمقاومتچندجانبهتجاريرا
برايکشورiکنترلکرد.ازآنجاکهتعدادبااليمتغیرها،عماًل،تخمینکامل،بدونتورشوحتيسازگارپارامترهاي
مدلراغیرممکنمیسازد،نمیتوانازاینرویکردبرايکنترلمقاومتچندجانبهتجاريبهرهبرد.هرچندکهچنین

رویکرديبرايکنترلهزینههایدوجانبهپاسخگواست.
3. Feenstra (2002); Rose and van Wincoop (2003); Magee C.S.P. (2008).

4.جهتاجتنابازتکرار،متغیرهایمدل)5(درقالبمتغیرهایمدلکاملتر)6(خواهدشد.
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lnEXPORTijt=a0+a1lnGDPit+a2lnGDPjt+a3lnDISTij+a4LANGij )5(
+a5lnEFjt+di+jj+eijt

گروه در تجارت بر اثرگذار خاص متغیرهاي کردن وارد با که است الزم اکنون،
کاالهايبافناوریباال)درقالبگروهمتغیرهايپنجگانهمعرفيشدهدربخشپیشین(توان
توضیحدهندگيمدل)5(راافزایشدهیم.بااینوجود،بایدنکاتزیردرنظرگرفتهشود:

1(متغیرهايواردشدهباچارچوبنظريمدل)3(سازگارباشد؛
2(ازآنجاکهدرهرزیرگروهچندینمتغیرآلترناتیومعرفيشدهاست)جدول2(باید

مرتبطترینآنهابامتغیروابستهمدلانتخابشود؛
بهویژه، باشد. داشته اقتصادسنجي مشکالت حداقل نهایي توضیحدهنده متغیرهاي )3
ضرایب که میرود انتظار طبیعتاً میان، این در شود. کنترل باید متغیرها همخطي

برآوردشدهانتظاراتتئوریکمارانیزتأمینکند.
ازاعمالشرایطفوقوبرآوردچندینمدلآلترناتیو1،مدلتجربيمورداستفاده پس
دراینتحقیقدرقالبرابطه)6(بهدستآمدهاست.اینمدلدربرگیرنده15متغیرمستقل
استکهدرسطوحواردکننده،صادرکننده،زمانویاتقاطعآنهاتغییرمیکند.ازاینمدل
برايبرآوردپتانسیلهایتجاريکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیاستفادهخواهدشد.

lnEXPORTijt=a0+a1lnGDPjt+a2lnGDPPit+a3lnDGDPijt+a4lnDGDPPijt )6(
+a5lnMANit+a6lnECit+a7lnTIMPit+a8lnFDIit+a9lnRDit+a10lnSCHOOLit 

+a11IQit+a12lnDISTij+a13lnLANGij+a14lnEFjt+a15lnEXPORTijt-1+di+jj+wij+eijt

نامزد متغیر 42 بین از )6( مدل توضیحدهنده متغیر 15 شد، ذکر قباًل که همانطور
بنابرمباحثنظريبخش2،درجههمبستگي2و درجدول)2(گزینششدهاند.درواقع،
همبستگيبخشي3هرمتغیربامتغیروابسته،میزانمعنيداريهرمتغیردرمدلهایآلترناتیو
آزمونشده،شاخصهایAICوBICدربرآوردگرOLS،شاخصهمخطيبینمتغیرهاي

1.متأسفانهبهدلیلاعمالمحدودیتتعدادصفحاتازسويمجله،امکانارائهریزنتایجفراهمنیست.
2. Pairwise Correlation.
3. Partial Correlation.
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توضیحدهنده1وسطحدسترسيبهدادهها،15متغیرمزبوربهعنوانبهترینمتغیرهایيکهبا
موردمطالعاتيمادراینتحقیقتجانسکافيداشتهاندبرگزیدهشدهاند.2درادامه،باتمرکز

برمدل)6(،توضیحاتمرتبطبامتغیرهاارائهمیشود.
چهارمتغیرنخستدرمدل)6(ــبهطورمستقیمویاترکیبيــمعرفمتغیرهايتودهای
درمدلنظري)1(است.متغیرنخستتولیدناخالصداخليکشورواردکننده)اندازهبازار
درآنکشور(استکهجانبتقاضاراکنترلمیکند.درعینحال،ازآنجاکهمتغیرتولید
توضیحدهنده متغیر باچندین باال همبستگي داراي درکشورصادرکننده داخلي ناخالص
همان سرانه درآمد با مزبور متغیر بود3، )TIMP و ،FDI ،SCHOOL متغیرهاي )بهویژه،
برخي با نوبهخود به نیز GDPPit هرچند 6(جایگزینشد.4 معادله در دوم )متغیر کشور
دیگرازمتغیرهابهویژهIQitهمبستگينسبتاًباالیيدارد،بنابرقضاوتشاخصVIF،استفاده
کاهش کافي اندازه به را همخطي مشکل داخلي ناخالص تولید بهجاي سرانه درآمد از
مییابد5. کاهش ــ است قابلقبولی اندازه که ــ  8/6 به 11 از شاخص ارزش میدهد:
درعینحال،دربخشآتي،تالشمیکنیمباتخمینمدلبرمبنايروشهوسمنـتیلور
هرگونههمخطيویادرونزایيمحتمل)باقيمانده(بینمتغیرهاراکنترلکنیم.بنابرانتظار،
باالرا بافناوری بهنحومثبتصادراتدرگروهکاالهاي درآمدسرانهکشورصادرکننده

تحتتأثیرقرارمیدهد.
ناخالصداخليدردوکشور DGDPijtــقدرمطلقاختالفتولید ــ متغیرسوممدل
صادرکنندهوواردکنندهاستوبانظریههایرقابتانحصاريسازگاربودهوضریباین
متغیرمنفياست6.دراینراستا،متغیرSIMijtنیزجایگزینکامليبرايDGDPijtمحسوب

1. Variance Inflation Factor.
2.بهعبارتدیگر،دراینتحقیقاطالعاتمربوطبه42متغیربرايبیشاز50000مشاهده)یعنيحدود2100000رکورد(
مشخصه بهترین شد، پرداخته آنها به 1 بخش در که نظريای مباحث بر عالوه تا است، شده بررسي و گردآوري

)Specification(برايمدلبهلحاظآماريواقتصادسنجينیزبهدستآید.
3.اینهمبستگيبهترتیب0/75،0/78و0/67است.

4.بنابرمدلهایآلترناتیوآزمونشده،درآمدسرانهکشورصادرکنندهبیشترازدرآمدکلآنکشورمیتواندتجارتدر
صنایعبافناوریباالراتوضیحدهد.حالآنکه،درطرفواردکننده،ایندرآمدکل)اندازهکلبازار(استکهنسبت

بهدرآمدقدرتسرانهقدرتتوضیحدهندگيبیشتريدارد.
.)1998،Kennedy(بهمعنايعدموجودهمخطيمشکلسازاستVIF5.ارزشزیر10براي

6. Helpman (1987).
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میشود1.سهمتغیربعديکیفیتساختارصنعتيوصادراتيرادرکشورصادرکنندهکنترل
در کارخانهای2 صنایع سهم )MANit( نخست متغیر .TIMPit و ECit ،MANit میکند:
صادرات کاالیي تمرکز میزان )ECit( دوم متغیر میدهد. نشان را داخلي ناخالص تولید
)ساختارکاالیيصادرات(درکشورصادرکنندهراکنترلمیکند.ازیکطرف،تمرکز
اینگروه بهتخصصگرایيدرصادرات منجر باال فناوری با برگروهکاالهاي صادراتي
ازطریقکار«و »یادگیري فرآیند به تنوعصادراتي ازطرفدیگر، و ازکاالهامیشود،
متغیر از ما تئوریک انتظار لذا، بازاریابيوصادراتيمنجرمیشود3؛ فعالیتهای همافزایي

 ECitمیتواندضریبيمثبتویامنفيباشد.

همکاري قالب در باال فناوری با کاالهاي از مالحظهای قابل بخش کنوني دنیاي در
در باال فناوری با واسط کاالهاي و قطعات واردات یعني میشوند4. تولید بینالمللي
مورد در بهویژه موضوع این دارد. قرار باال فناوری با کاالهاي وصادرات تولید خدمت
صادرکنندگاننوظهورکاالهايبافناوریباالمصداقمییابد5.براینمبنا،متغیربعديمدل
)TIMPit(حجموارداتکشورصادرکنندهدرگروهکاالهايبافناوریباالواثراتآنبر

صادراتدرهمانگروهکاالهاراکنترلمیکند6.
توانوکیفیتتولیددرصنایعبافناوریباالتوسطچهارمتغیربعديدرمدلکنترلشده
بهسرمایههای باال فناوری با وابستگيسرمایهگذاريهادرصنایع FDIitمحدودیت است.
در صادرات و تولید برای نیز خارجي سرمایههای میدهد اجازه و کرده آزاد را داخلي
تولید در توسعه و تحقیق RDitسهمهزینههای متغیر ازکاالهامشارکتکنند. اینگروه
ناخالصداخليکشورصادرکنندهiدرزمانtرانشانمیدهد.SCHOOLitوجودبسترهاي
مناسبآموزشيدرکشورصادرکنندهرابررسيمیکند.اینمتغیرنسبتيازجمعیتمستعد

1.هلپمن)1987(متغیرSIMرابهصورتزیرپیشنهادکردهاست:
SIMijt=ln[SIMijt = ln�1 − � GDP it

GDP it +GDP jt
�

2
− �

GDP jt

GDP it +GDP jt
�

2
� .

 

]

ضریبهمبستگيبیندومتغیرSIMوDGDPبرابربا0/9953است.
2. Manufactured Goods.
3. Lall (1998).
4. International Production Chain.
5. Gaulier et al. (2007).
لحاظ به مزبور متغیر ،)PARTit و DEIit،SWPCit،RATit( آلترناتیو متغیرهاي سایر بین در که است ذکر شایان .6

اقتصادسنجيازهمهخوشرفتارتربودهوقدرتتوضیحدهندگيبیشتريداشتهاست.
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  IQit متغیر نهایت، اشتغالدارد1.در متوسطه بهتحصیالت درکشورصادرکنندهاستکه
از مناسبي سطح از برخورداري میکند.2 کنترل صادرکننده کشور در را نهادي کیفیت
فناوری با درصنایع آن بازدهيهای و سرمایهگذاري تضمین براي نهادي زیرساختارهاي

باالضرورياست.
چهارمتغیربعديمدلبهکنترلهزینههایتجارياختصاصیافتهاند.DISTبهعنوانشاخصي
برايهزینههایحملونقلوسایرهزینههایمرتبطبافاصلهجغرافیایيبیندوکشورiوjدر
نظرگرفتهشدهاست.دراینتحقیق،بهجاياستفادهازفاصلهجغرافیایيبینپایتختهایدو
کشور)کهمعموالًدرمعادلههایجاذبهمبناياندازهگیريفاصلهجغرافیایيبیندوکشوراست(
ازفاصلهجغرافیایيفضایيبیندوکشورiوjاستفادهشدهاست.درمحاسبهفاصلهجغرافیایي

فضایي3،توزیعجغرافیایيجمعیتدرهرکدامازدوکشورنیزدرنظرگرفتهمیشود4.
کنترل را تجاري طرفین در مشترک زبان وجود که است مجازي متغیری LANG

ایجاد و اطالعات تبادل به مربوط هزینههای از عمدهای قسمت مشترک زبان میکند.
هماهنگيهابینعامالناقتصادي)هزینههایفرهنگي(دردوکشوررانمایندگيمیکند5.
هزینههایرسميتجارت)تعرفههاوموانعغیرتعرفهاي(عاملدیگرياستکهبایدکنترل
شود.اما،ازآنجاکهدادههایمربوطبهاینهزینههاآنهمدرسطحصنعتي)223زیرگروه
اینتحقیق برايتمامکشورهايدرنظرگرفتهشدهدر HSدرسطحdigit-6(و کاالیي
)EFjt(برايکنترل jموجودنیست،ازشاخصدرجهبازبودناقتصاديکشورواردکننده

هزینههایرسميتجاريبینiوjاستفادهشدهاست6.

1.فرآیندطراحيوتولیددرصنایعبافناوریباالنیازمندنخبگانوکارشناسانيمتخصصومتبحرردهباالونیزصرف
نیازمندمهندسانوکارگران نیز هزینههایعمدهتحقیقوتوسعهاست.درعینحال،حتيادارهخطمونتاژاینکاالها

نیمهماهرياستکهتحصیالتحداقليداشتهباشند.
IQit.2شاخصيترکیبياستکهازشششاخصدیگربهدستآمدهاست:»شاخصفساداداري«،»شاخصاستحکام
قوانینومبانيحقوقي«،»شاخصثباتسیاسي«،»شاخصآزاديبیانومسئولیتپذیري«،»شاخصکارایيدولت«،و

»شاخصکنترلکیفیتکاالها«.
مستقل فاصله تحقیق،16236 این دادهای پایه در واردکننده بهحضور82کشورصادرکنندهو198کشور توجه با .3

جغرافیاي)198*82(استخراجشدهاست.
4.ازنسبتجمعیتکالنشهرهابهکلجمعیتکشورمربوطهبهعنوانوزناستفادهشدهاست.

5. Carrère (2004); Rauch (1999); Fontagné et.al. (2001).
EF.6شاخصيترکیبياستکهازمیانگینوزنيتعرفههایموجوددربخشهایمختلفاقتصاديکشورjامبهدست
آمدهاست.اینشاخصهمچنینانواعموانعغیرتعرفهایبهاجراگذاشتهشدهتوسطکشورواردکنندهراپوششمیدهد.
ارزشهایاینشاخصتوسطسایتهریتیج)Heritage(برايسالهاوکشورهايمختلفمحاسبهودراختیارگذاشته

شدهاست.
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درنهایت،متغیرصادراتتأخیريکشورiبهکشورjعملکردگذشتهکشورصادرکننده
برحال اثرگذشته ــ »Hysteresis«به اینعملکرد از بازارواردکنندهکنترلمیکند. رادر
ــیادمیشود.هزینههایبرگشتناپذیرمترتببرتجارتدوجانبهبینکشورهاتعهديبراي
بازار)بهشرطورودقبلي(قلمدادمیشود1.همچنین، باقيماندندر عامالناقتصاديجهت
نفوذبازاريگذشتهدربازارهايخارجيتداومبخشحضورآیندهدرآنهاخواهدبود.بنابر
این،دراینحالت،متغیرتأخیريصادراتسابقهصادراتيکشورهارادرمدلکنترلمیکند2.
پسازکنترل15متغیرساختاريفوق،اثراتثابتjt ،fj ،di،وwijکهبهترتیبدرسطح
صادرکننده،واردکننده،زمانوروابطدوجانبهتعریفشدهاندهرگونهاثراتمشاهدهنشده3
راــکهممکناستناشيازدرنظرنگرفتنمتغیرمربوطدرمدلباقيماندهباشدــکنترل

خواهدکرد.4
را )6( مدل تخمین ادامه،روش در باال، در متغیرها بحث و تجربي مدل ارائه از پس

معرفیمیکنیم.

3ـ2. روش اقتصادسنجي
دوجانبه رابطه 2962 برگیرنده در و پانل دادههای نوع از تحقیق این در ما دادههای
)بخش(درمقابل13دورهزمانيسالیانهاست.برمبنايارتباطبیناثراتبخشي5ومتغیرهاي
ساختاريمدلروشهایمتفاوتيبرايتخمینمدلهایدادههایپانلپیشنهادشدهاست:
REM ،FEMو6HTM.بافرضاستقالل»اثراتثابتبخشي«ازمتغیرهايتوضیحدهنده

مدلودرواقعتصادفيبودنایناثراتمیتوانازساختارGLSبرايبرآوردهابهرهگرفت
REMبرآوردگريسازگاروکارااست.درعینحال، REM(.دراینحالت، )برآوردگر
تبدیل طریق از که است FEM سازگار برآوردگر تنها نباشد برقرار مزبور فرض چنانچه
متغیرهابهتفاوتهایآنهاازمیانگینبخشيخود،منجربهحذفاثراتبخشيمشکلساز

1. Baldwin & Krugman (1989).
2. Abedini (2009).
3. Unobserved Effects.
4. Egger (2004).
5. Individual Effects.
6. Wooldridge (2001).
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ازمدلمیشودبدونآنکهاطالعاتآنهاازمدلحذفشدهباشد.شایانذکراستکه
درصورتبرقراريفرضمدلبااثراتتصادفينتایجمدلREMمشابهنتایجمدلعموميتر
FEMاست.تستهوسمنازاینخاصیتاستفادهکردهومعیاريرابرايانتخاببینمدل

بااثراتتصادفيومدلبااثراتثابتبسطمیدهد.برمبنايتستهوسمن،ضرایبمدل
تحتهردوبرآوردگر)REMوFEM(تخمینزدهمیشود.سپس،معنيداربودناختالف
ضرایبتخمینزدهشده)دردومدلمزبور(ازیکدیگرآزمونمیشود.اگراختالفمذکور

معنيدارباشد،مدلبااثراتثابتبرمدلبااثراتتصادفيارجحیتدارد1.
برهمیناساس،مامدل)6(راباهردوروشREMوFEMدردوزیرگروهکشورهاي
مرجعوکشورهايپیشروبرآوردکردیم.آزمونهوسمنفرضیهپوچبرونزایيمتغیرهاي
توضیحدهندهرابا1%اعتماددرهردوزیرگروهردکرد.بنابراین،ازآنجاکهبرآوردهااز

روشREMسازگارنخواهدبود،روشFEMبرتريدارد.
اثراتثابتبخشي،هرمتغیريراکه اثراتثابتعالوهبرحذف با درعینحال،مدل
عالقه مورد متغیرهاي برخي وقتی اخیر نکته میکند. مدلحذف از باشد ثابت زمان در
در LANG و ،DIST متغیرهاي )همچون شوند حذف مدل از و بوده ثابت زمان در ما
به نسبت ضعیفتري فرضهای با مشکل، این حل براي است. بزرگي مشکل )6 مدل
برحلمشکل بهرهگرفت،کهعالوه تیلور2 ـ ازتخمینزنهوسمن REM،میتوان مدل
این،روش بنابر برآوردشوند3. زمان در ثابت متغیرهاي میدهد اجازه متغیرها درونزایي
اقتصادسنجيایکهدراینتحقیقمبنايبرآوردهايماازمدل)6(قرارخواهدگرفتروش
هوسمنـتیلور)HTM(خواهدبود.دربخشآیندهبرآوردهاوارزیابيپتانسیلهایتجاري

کشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیدرصنایعبافناوریباالبررسیمیشود.

3. برآورد مدل و ارزيابي پتانسيل ها

بنابرمباحثبسطدادهشدهدربخش2،دراینفصل،مدلتجربي)6(برمبنايروش

1.زیرا،چنانچهشرطبرونزایيبرقرارباشد،بایدنتایجمدلREMمشابهنتایجمدلعموميترFEMباشد.
2. Hausman-Taylor.
3.تنهافرضمدلHTMاستقاللاثراتثابتبخشيازمتغیرهايثابتدرزمان)ونهکلیهمتغیرهايتوضیحدهنده(است

.)2004،Verbeek(
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مدل برآورد شد. خواهد برآورد پویا مدل و ایستا مدل شکل دو در تیلور ـ هوسمن
برمبناياطالعاتکشورهايمرجعبهمااجازهمیدهدتامیانگینعملکرداینکشورهادر
صادراتصنایعبافناوریباالرامبنایيقراردهیمبرايبرآوردپتانسیلهایصادراتيایران

دراینصنایع.نتایجبرآوردهاتوسطجدول)3(نشاندادهشدهاست.

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

متغير HTM مدل ايستاي ABB مدل پوياي

LGDPjt 0/759*

)0/0326(
0/547*

)0/0291(

LGDPPit 0/578*

)0/0523(
0/319*

)0/0546(

LDGDPijt -0/128*

)0/0204(
-0/135*

)0/0190(

LDGDPPijt -0/070*

)0/0170(
-0/089*

)0/0156(

LMANit 0/518*

)0/0969(
0/327*

)0/0982(

LECit -0/303*

)0/0485(
-0/153*

)0/0453(

LTIMPit 0/146*

)0/0080(
0/146*

)0/0081(

LSCHOOLit 1/201*

)0/0895(
0/777*

)0/0625(

LFDIit 0/258*

)0/0216(
0/170*

)0/0240(

LRDit 0/038
)0/0479(

0/066
)0/0409(

IQit -0/141**

)0/0674(
0/114***

)0/0596(

LDISTij -0/831*

)0/0527(
-0/514*

)0/0331(

LANG1 1/436*

)0/1370(
0/984*

)0/0843(

LEFjt -0/056
)0/1420(

0/217
)0/1429(

LLEXPORTijt 0/395*

)0/0067(
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متغير HTM مدل ايستاي ABB مدل پوياي

Constant -8/051*

)0/9833(
-7/660*

)0/8460(
Number of obs. 23283 19676
Number of groups 2962 2533
Adj R-squared1 0/6421 0/8059
Wald tests2:

Exporter effects (i); 124/56* 16/60*

Importer effects (j); 20/38* 3/31*

Bilateral effects 
(ij)3; 83/70* 13/48*

Time effects (t); 29/99* 104/32*

BIC (in OLS reg.) 97364/41 65240/32
LM test 29442/91* 22/03*

Hausman test (χ2) 482/20* 4097/95*

*معنيداردرسطح1%،**معنيداردرسطح5%،***معنيداردرسطح%10.
1.محاسبهشدهبرمبنايرگرسیونمتغیروابستهبرارزشهایپیشبینيشدهتوسطهرمشخصه.

2.بهدستآمدهازمشخصهLSDVدرهرپایهدادهاي.
3.بهدلیلتعدادبااليروابطدوجانبهدرنمونهما،چندینزیرنمونهبرايبرآوردروابطدوجانبهاستفادهشدهاست.آمارهFمربوط
بهایناثراتبهخوبيبینزیرنمونههاثابتبود.دراینجا،بااغماض،میانگینآمارههایFبرايایناثراتدرزیرنمونههایمتعدد

ارائهشدهاست.

1ـ3. برآوردها
ستوننخستمتعلقبهبرآوردمدلایستايهوسمنـتیلوراست.قریببهاتفاقضرایب
دارايعالمتموردانتظاربودهودرسطح99درصداعتمادمعنيدارند1.مؤثرتریناثرات
کشور سرانه درآمد ،)GDPjt( واردکننده کشور بازار اقتصادي اندازه به متعلق مثبت
سطح و )MANit( صادرکننده کشور اقتصاد در صنعت سهم ،)GDPPit( صادرکننده
در 1درصد افزایش بهنحويکه است. )LSCHOOLit( درکشورصادرکننده تحصیالت
اندازهاینمتغیرهابهترتیبحدود0/52،0/58،0/76و1/2درصدصادراتازکشورنوعي
دو بین مشترک زبان همینطور،وجود میدهد. افزایش را j نوعي واردکننده مقصد به i
داده ارتقا را اینصنایع در بینآنها تجارت واردکننده1/4درصد و کشورصادرکننده
است.ایندرحالياستکهفاصلهجغرافیایيبیندوکشور)معرفقسمتقابلمالحظهای

1.موارداستثناحاوينکاتجالبياستکهدرادامهتوضیحدادهمیشود.



پلانرای هام ی ارم ترئتف با  ش رهام تبامی  باام هن ه لئبیااا 157

عمدهترین مسبب تمرکزصادراتي و هزینههایحملونقل( تجارتهمچون هزینههای از
انتظار مورد عالمت با نیز متغیرها سایر ضرایب است. بوده j به i صادرات در کاهشها

)مثبت/منفي(برآوردشدهاست.
بااینوجود،دومتغیرهزینههایرسميتجارتازسويکشورواردکننده)EFjt(وهزینههای
تحقیقوتوسعهدرکشورصادرکننده)RDit(معنيدارنیستند.عدممعنيداريضریبنخست
میتواندناشيازمزیتهایبااليکشورهايصادرکنندهدرهزینههایتولید)ودرنتیجهعدم
حساسیتبههزینههایرسميتجارت(ویاعدمنمایندگيمناسبهزینههایرسميتجارت
متغیر نیامدهاست.درعینحال،عدممعنيداري بهصورتدوجانبه باشدکه EF متغیر توسط
RDزیادنیزدورازانتظارنیست.همانطورکهقباًلگفتهشد،کشورهايصادرکنندهدرپایه

دادهایماکشورهايدرحالتوسعهایهستندکهاخیراًبهجرگهتولیدکنندگانوصادرکنندگان
اینکشورها منابعدر انجامشده،عمدهترین بنابرمطالعات پیوستهاند. باال فناوری با کاالهاي
ازقبالسرریزدانشوسرمایهازسایرکشورها باال بافناوری برايسرمایهگذاريدرصنایع
)معموالًکشورهايتوسعهیافته(بهاینکشورهاتأمینشدهاست.همانطورکهازجدول)3(
نیزپیدااست،ضریبFDIjtمثبتومعنيداربرآوردشدهاست.اینبدانمعناستکهتولیدو
صادراتکاالهايبافناوریباالدرکشورهايمزبوربههزینههایتحقیقوتوسعهاینکشورها
نشانمیدهدتحقیقوتوسعه نتیجهدرراستايآمارواطالعاتياستکه این نیست. متکي
بهصورتيمتمرکزدرآزمایشگاههاومراکزمطالعاتيکشورهايتوسعهیافتهباقيماندهاستو

اینعمدتاًفرآیندفیزیکيتولیداستکهبهکشورهايدرحالتوسعهمنتقلشدهاست.
معنيداري وسطح بهویژه،عالمت است. آمده بهدست پویا مدل از نیز مشابهي نتایج
ضرایبثابتباقيماندهکهنشانخوبيبرايمشخصه1مدلمامحسوبمیشود.همچنین،
نبودنهمخطيدرمدلاست.شایانذکراستکه پایدارينشانيمبنيبرمشکلساز این
البته درعبورازمدلایستابهمدلپویامقداراکثرضرایببرآوردشدهکاهشمییابدکه
کاماًلطبیعياست.ازآنجاکهمتغیرتأخیريتجارتسهمعمدهایازتوضیحمتغیروابسته
مدلرابهعهدهمیگیرد،اندازهبرآوردشدهضرایبسایرمتغیرهادرمدلپویاکمترازمدل

ایستاخواهدبود.

1. Specification.
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بُعد براي )LSDV مشخصه چارچوب )در برآوردشده ثابت اثرات نهایت، در
اختیارشده ازمشخصه است.صرفنظر معنيدار واردکننده و دوجانبه زمان، صادرکننده،
برايمدل،تستLMمدلهایدادههایپانلرابرساختارOLSمرجحمیداند.درحاليکه،
تستهوسمنبررجحانمدلهاییبااثراتثابتبرمدلهاییبااثراتتصادفيداللتدارد.
پسازارائهوبحثنتایجمربوطبهبرآوردمدل)6(،زمانآنرسیدهکهپتانسیلهای
صادراتيایرانبهکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیدرصنایعبافناوریباالرامحاسبه

وبررسيمیکنیم.دربخشبعديبهاینمهممیپردازیم.

2ـ3. ارزيابي پتانسيل های تجارت ايران با کشورهاي اسالمی آسيای 
جنوب غربی در صنايع با فناوری باال

جدول)4(پتانسیلهایتجارتدوجانبهایرانباکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربی
ــبهتفکیکشریکتجاريــدرصنایعبافناوریباالرانشانمیدهد.عليرغمرجحان
قائلیم، تجاري پتانسیلهای برآورد در ایستا مدل به نسبت پویا مدل براي که نظريای
حالت در است. شده ارائه و محاسبه مدل مشخصه دو هر مبناي بر تجاري ظرفیتهای
خوشبینانه)استفادهازمدلایستاـدورهدرازمدت(،کلپتانسیلهایصادراتيایرانبهدیگر
کشورهايگروهفقطحدود43میلیوندالر،وکلپتانسیلهایوارداتيایرانازکشورهاي
مزبورحدود100میلیوندالربرآوردمیشود.دراینمیان،ترکیه)27میلیوندالر(،پاکستان
)20میلیوندالر(وبحرین)16میلیوندالر(بهترتیببهعنوانظرفیتدارترینکشورهابراي
صادراتبهایران؛وترکیه)7میلیوندالر(،عربستان)6میلیوندالر(وقطر)5میلیوندالر(
بهترتیببهعنوانمناسبترینواردکنندگانازایراندرمجموعهکشورهایاسالمیآسیای

جنوبغربیشناسایيشدهاند.
مجموعه از / به ایران وارداتي و صادراتي پتانسیلهای حجم نتایج، این براساس
کشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیدرسطحضعیفيقراردارد.43میلیوندالرپتانسیل
وارداتيازمجموعهاینکشورهابسیارپایینترازکلوارداتایراندرصنایعبافناوریباال
درسال2007استکهحدودا1/5میلیارددالربودهاست.همچنین،پتانسیلهایصادراتي

دراندازه100میلیوندالرپوشانندهاهدافصنعتدرحوزهبازرگانيخارجينیست.
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جدول 4ـ پتانسيل های تجارت دوجانبه ايران با كشورهاي اسالمی آسيای 
جنوب غربی در صنايع با فناوری باال ـ هزار دالر
مدل پويا مدل ايستا

شريک تجاري
صادرات ايران واردات ايران صادرات ايران واردات ايران

38/223 124/400 545/657 2816/415 اردن
38/244 48/324 617/451 965/911 ازبکستان

- 68/258 - 1616/583 افغانستان
122/129 317/200 3264/060 502/234 امارات
102/724 146/200 2207/792 4291/626 آذربایجان
42/033 1878/370 739/007 16386/610 بحرین
106/109 425/548 2304/668 19659/070 پاکستان
14/069 20/197 152/921 277/456 تاجیکستان
220/847 549/200 791/121 26990/760 ترکیه
45/482 27/136 6982/624 431/846 ترکمنستان
61/316 100/153 1209/377 3159/250 سوریه
80/048 48/158 2795/712 984/024 عراق
204/834 3300/063 6105/272 2912/229 عربستان
49/607 247/203 868/512 249/851 عمان
12/568 14/162 1221/028 140/636 قرقیزستان
81/287 44/136 1550/713 558/108 قزاقستان
158/868 2048/566 5395/767 7234/084 قطر
131/571 1251/408 3848/382 2145/607 کویت
45/482 31/498 730/003 1795/504 لبنان
99/639 229/393 2115/383 6648/855 مصر
30/832 20/615 427/457 221/067 یمن
1685/912 10940/188 42772/907 99987/726 جمع

درصورتيکه میشود. هم این از بدتر حتي نتایج پویا، مدل به ایستا مدل از عبور با
با برتجارتکاالهاي مؤثري بهعنوانعامل تأخیريتجارت( )متغیر بازاري نفوذوسابقه
آسیای اسالمی بهکشورهاي ایران ظرفیتهایصادراتي گرفتهشود، نظر در باال فناوری
جنوبغربیتنهاحدود1/7میلیوندالرخواهدبود.همچنین،ظرفیتهایوارداتيکشوراز
همانمجموعهحدود11میلیوندالربرآوردمیشودکهبسیارکمترازمقادیرمتناظرخود
درمدلایستااست.دلیلاینامرروشناست:نبودسابقهتجاريبیناینکشورهاوبهویژه
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عدمسابقهصادراتيایراندرصنایعبافناوریباال،تجارتبینکشورهايتحتمطالعهدر
اینصنایعرابهشدتتنبیهکردهاست.بهعبارتدیگر،ازآنجاکهالگويتجارتکاالهاي
بافناوریباالدراینکشورهاقباًلبهصورتبرونگروهي)باسایرکشورها،مثاًلکشورهاي
توسعهیافتهونهمجموعهکشورهاياسالمیآسیایجنوبغربی(شکلگرفتهاست،انجام

تجارتدرونگروهيبینآناندراینصنایعبهسادگيمیسرنیست.
درعینحال،بایدبهاینواقعیتنیزتوجهداشتکهپتانسیلهایبرآوردشدهبهگونهای
باسهم ایراندرمجموعهاسالمیآسیایجنوبغربی)عمدتاً بینشرکاي ناهمگون بسیار
باالبرايترکیه(توزیعشدهاست.بهنحويکهمناسبترینشرکايتجاريایراندرمجموعه
پاکستان،بحرین،قطر،مصر،آذربایجان، از9کشورترکیه، کشورهايمذکورعبارتاند
وارداتي ظرفیت درصد 80 حدود اخیر کشورهاي واقع، در امارات. و کویت عربستان،
ایرانازمجموعهاینکشورهاو60درصدبازارهايبالقوهایراندرگروهمزبوررابهخود
اسالمی کشورهاي بین زیاد ناهمگوني به توجه با دیگر، بهعبارت است. داده اختصاص
همکاريهای براي مجموعه کشورهاي مناسبترین مزبور کشور 9 جنوبغربی، آسیای

تجاريایراندرصنایعبافناوریباالشناختهمیشود.

جمع بندی و مالحظات

کشورهاي با همکاريها گسترش بر ایران اسالمي جمهوري ساله 20 چشمانداز سند
اسالميبهویژهتعاملباکشورهايمنطقهآسیايجنوبغربيتأکیددارد.همچنین،دراین
فناوری بهترینموقعیترادرصنعتو باید ایران تاسال1404 تأکیدشدهاستکه سند
منطقهداشتهباشد.باتوجهبهنقشبازدهيهایفزایندهبهمقیاسوسهمبااليتجارتدر
بازرگانيخارجيکشوردر باال،دستیابيبههدفمزبوردرگروتوسعه بافناوری صنایع
به آیامیتوانهمزماندستیابي اینپرسشمطرحمیشودکه نتیجه، اینصنایعاست.در
دوهدفنامبردهرادنبالکرد؟بهعبارتدیگر،آیامیتوانبااتکابههمکاريهایتجاري
باکشورهاياسالميآسیايجنوبغربيپیشرفتفناوریدرکشوررادنبالکرد؟ناگفته
نماندکهدرحالحاضرهیچیکازاینکشورها،ازجملهایران،نهازتولیدکنندگانقلمداد
میشوندونهالبتهازصادرکنندگانصنایعبافناوریباال.درعینحال،پاسخبهپرسشهای
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باالوقتیمیسراستکهماازپتانسیلهایتجاريکشورمانبامجموعهکشورهایمذکور
مطلعباشیم.

کشورهاي درونگروهي تجارت پتانسیلهای برآورد تحقیق این هدف مبنا، این بر
اسالميآسیايجنوبغربيدرصنایعبافناوریباالاست.برايپوششاینهدفازیک
را نظري جاذبه مدل ،1 بخش در بدینمنظور، است. شده استفاده جاذبه ساختاري مدل
که را متغیرهایي تحقیق، این در بررسيهایمان بهصنعتيبودن توجه با و استخراجکرده،
بهنحوخاصیبرتجارتکاالهايبافناوریباالاثرگذارندرادرقالبپنجگروهبا42متغیر

شناسایيکردهایم.
بسط توضیحدهنده متغیر 15 با را تحقیق این تجربي جاذبه مدل ،2 بخش در سپس،
دادیم.برایبرآورداینمدلازاطالعاتصادراتيکشورهایي)58کشور(استفادهشدکه
بهلحاظپارامترهايمهماقتصادياثرگذاربرتجارتبینالمللازساختاريشبیهبهساختار
ایرانوکشورهاياسالميآسیايجنوبغربيبرخورداربودند.همچنین،198کشورکهدر
اینصنعتوارداتغیرصفرداشتندبهعنوانکشورهايواردکنندهاختیارشدند.باتوجهبه
13دورهزمانيموجوددراینتحقیق)ازسال1995تا2007(،مدلتجربيمطالعهحاضربا

استفادهازپایهغنيایازدادههابرآوردشدهاست)بیشاز23000مشاهدهواقعي(.
آسیاي اسالمي کشورهاي و ایران بین تجاري اندک ظرفیتهای نشانگر نتایج
مدل از )نتایج حالت بهترین در بهنحويکه است. باال فناوری با صنایع در جنوبغربي
ایستا(،کلپتانسیلصادراتيایرانحدود43میلیوندالروکلظرفیتوارداتياشحدود
100میلیوندالراست.بهعالوه،پتانسیلهایمزبوربهنحوبسیارناهمگنيبینشرکايایران
رادارند ایران امکانجذبصادرات اولیکه پنجکشور میان، این توزیعشدهاست.در
و )%9( کویت ،)%13( قطر ،)%14( سعودي عربستان ،)%16( ترکیه از عبارتاند بهترتیب
بازار بهاینپنج ایرانفقط پتانسیلهایصادراتي بهعبارتدیگر،60درصد امارات)%8(.
محدودمیشود.درمقابل،حدود80درصدظرفیتهایوارداتيایرانتنهاتوسط6کشور
ترکیه)27%(،پاکستان)20%(،بحرین)16%(،قطر)7%(،مصر)7%(،آذربایجان)4%(تأمین

میشود.
با ایران پتانسیلهایتجاري بهطورخاص،چندنکتهحائزاهمیتاست.نخستآنکه



پژوهشنامه بازرگانی 162 

اینمطلبزمانيروشنتر ناچیزاست. کشورهاياسالمیآسیایجنوبغربیدرمجموع
میشودکهبدانیمدرسال2007وارداتواقعيایراندرصنایعبافناوریباالبیشاز1/5
میلیارددالربودهاست)وزارتبازرگانيجمهوریاسالمیایران(کهباارزشصادراتو
وارداتبالقوهایرانازمجموعهکشورهايمذکورقابلمقایسهنیست.دومآنکهپتانسیلهای
مزبوربهشدتدر9کشورترکیه،پاکستان،بحرین،قطر،مصر،آذربایجان،عربستان،کویت
واماراتتمرکزیافتهاست.بنابراین،درصورتوجودهرگونهبرنامهتوسعههمکاريهای
بهتر آسیایجنوبغربی، اسالمی وکشورهاي ایران بین باال فناوری با درصنایع تجاري

استبرنامهمزبوربر9کشورنامبردهمتمرکزباشد.
کشور 9 از برخي با قباًل ایران که است اهمیت حائز نکته این ذکر میان، این در
ترکیه ،)PTA( پاکستان است: کرده امضا تجاري ـ اقتصادي قراردادهاي مزبور
بلندمدتمیتوان این،دریکچشمانداز بنابر .)ECO( )ECO.D-8.OIC(،آذربایجان
فناوری با اقتصاديدرصنایع و بهسمتهمکاريهایتجاري را قراردادهايمذکور مفاد
باالسوقداد.درعینحال،باتوجهبهوجودزنجیرهبینالملليتولیددرصنایعبافناوریباال
ونیزبرتريکشورهايتوسعهیافتهدراینصنایع،بههیچوجهنبایدازنقشمثبتوهمکاري
سازندهایکهایرانمیتوانددراینزمینهباکشورهايتوسعهیافتهصنعتيداشتهباشد،غافل
زمینه بتوان است امید اقتصادي ـ سیاسي مناسب فضاي آوردن فراهم با این، بنابر ماند.

مناسبیبرايبهرهمنديهردوطرفراازهمکاريهایبالقوهفراهمساخت.
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