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مطرح کنند .عالوه بر این ،محدودیت در تجارت کاال ،تجارت

چكيده

مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشههای تجاری قدرتهای

کاالهای با فناوری باال ،خود را به عنوان قدرتهای جدید جهانی
دانش ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال بینالمللی سرمایه

حجم و سهم از تجارت جهاني بهویژه صادرات كاال با فناوري

بزرگ بوده است .وضعیت صادرات محصوالت بافناوری باال

جهانی است .کشورهای با قدرت اقتصادی باال با استفاده از

عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصوالت با

ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند.

بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب  FDIو تأثیر تحریمها بر

بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفهها است .بررسیها

شدت پایین هزینههای  R&Dو در نهایت محدودیت در تامین

باال يكي از شاخصههاي قدرت اقتصادي در نظم نوین اقتصاد

نشاندهنده سهم ناچیز این محصوالت در تجارت ایران است که

ابزارهای رسمی و غیررسمی تالش میکنند قدرت تجاری

فناوری باال ،ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاهها ،پایین

هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربههای جهانی و سپس

افزایش ریسک سرمایهگذاری ،رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه،

نشان میدهد که قدرتهای نوظهور توانستهاند با افزایش تجارت

مالی دارد .باید توجه داشت ،ابزارهایی که میتواند جایگاه ایران

1
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را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار

كه ناشي از تقاضاي بيكشش و ناپايدار در بازارهاي جهاني است.

فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار گیرد.

مزيت نسبي ،تخصص و تقسيمكار بينالمللي با الهام از نظريههاي

قبل از جنگ جهاني دوم غالب نظريههاي تجارت آزاد بر پايه

نگرفته است و تحریمهای اقتصادی میتواند بهعنوان یک محور

تجارت كالسيك از زمان اسميت و ريكاردو بود ،اما بعد از جنگ

مقدمه

جهاني دوم «پربيش و سینگر» [ ]4اين مساله را به چالش
كشيدند .طبق استدالل آنها ،تخصصي شدن كشورهاي پيشرفته،

هدف نظریههای رشد ،توضیح عوامل تعیینکننده نرخ رشد در

بر الگوهاي تجاري داللت دارد كه بيشتر بر پايه صادرات مواد

یک کشور و دالیل تفاوت نرخهای رشد و درآمدهای سرانه بین

خام در كشورهاي در حال توسعه و توليد كاالهاي سرمايهاي

کشورها است و این سوال که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را

در كشورهاي پيشرفته است .براساس فرضيه «پربيش -سينگر»،

تعیین میکند و نرخ رشد چگونه از طریق سیاستهای مختلف

تجارت آزاد و تخصصيشدن ،كشورهاي در حال توسعه را به توليد

تحت تأثیر قرار میگیرد ،همواره مورد توجه اقتصاددانان توسعه

كاالهاي پایه منحصر ميكند كه در بلندمدت آثار زیانباری را بر

بوده است .یکی از عوامل مهم در این میان تغییرات فنی و

اين كشورها تحمیل خواهد کرد .كشورهايي كه سبد صادارتي

تکنولوژیکی است .رابطه بین رشد اقتصادی و تکنولوژی با

آنها متمركز و یا غیرمتنوع است ،در معرض نوسانات تجاري

تعداد زیادی از مدلهای مختلف برای تقریب ًا نیم قرن نشان

شدیدتري قرار دارند .شواهد تجربي نشان ميدهد كه اين نوسانات

داده شده است .از منظر بسیاری از اقتصاددانان ،پیشرفت فنی

تجاري براي كشورهاي صادركننده سوخت و بعد از آن كشورهاي

عاملی مستقل در تولید است ،بعضی دیگر آن را عاملی وابسته

صادركننده كاالهاي پایه و در نهايت كشورهايي بيشتر است كه

به زمان میدانند ،عدهای آن را عاملی وابسته به سرمایهگذاری

در صادرات صنعتي تخصصي شدهاند]5[.

میشناسند و باالخره بعضی آن را عامل توضیحدهنده پسماند

براساس تئوریهای نوکالسیک ،افزایش در صادرات نه تنها

رشد میدانند که نمیتواند با سایر عوامل تولید ایجاد شود]1[.

سطح بهرهوری بلکه نرخ رشد آن را از طریق آثار تکنولوژی افزایش

مهمترین موضوع اقتصادی در سالهای بعد از جنگ جهانی

میدهد .بنابراین ،یکی از منافع ناشی از مشارکت در تجارت

دوم ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،مساله تکنولوژی و

خارجی (صادرات کاال) ،دستیابی به تکنولوژی بهروز و تغییرات

رشد اقتصادی بوده است .در ابتدا مدلهای نئوکالسیک مانند

فنی و به تبع آن افزایش در رشد اقتصادی است ]6[.جریان تجارت

سولو با در نظر گرفتن واکنش تغییرات تکنولوژی به عنوان

در میان کشورها تا حدود زیادی بستگی به تفاوتهای دانش

یک متغییر بیرونی ،نشان میدهند که رشد اقتصادی بلندمدت

تکنولوژیک در میان آنها دارد .طی سالیان اخیر ،محصوالت با

وابسته به تغییرات تکنولوژی است ]2[.با ناكارآمدی ديدگاه مكتب

فناوری باال در جهان بهدلیل ایجاد ارزشافزوه باالتر نسبت به

كالسيكها و نزول جايگاه نظريههاي رشد اقتصادي

محصوالت دیگر ،به یکی از بخشهای مهم در صادرات کاال

نئوكالسيكها« ،نظريه رشد درونزا»[ ]3در سال  ،1990پا به

بین کشورها تبدیل شده و مقدار صادرات یک کشور را با سطح

عرصه ادبيات اقتصادي گذاشت .در اين نظريه ،پيشرفت فني

تکنولوژی محصوالت صادراتی آن کشور مرتبط کرده است.

ـ بهعنوان متغیر درونزا ـ به معني بهبود در بهرهوري ،ابداعات،

بنابراین صادرات این محصوالت نشاندهنده تجارت در مرزهای

تنوع کاالیی ،سرمايه انساني ،زيرساختها ،تحقيق و توسعه

دانش بوده و انعکاسی عمده در زمینه «تحقیق و توسعه» به

تعبير ميشود .با این حال ،نظريه رشد درونزا ،تاكيدی فراوان

شمار میرود .این امر توان رقابتپذیری کشورها در بازارهای

بر چگونگي متنوعسازي صادرات بهعنوان عاملي متفاوت از سایر

جهانی را افزایش داده و میتواند یک کشور را از منظر اقتصادی

عوامل در توسعه اقتصادي داشته است .بسياري از كشورها كه

به یک قدرت جهانی تبدیل نماید .بسیاری از کارشناسان ،مانع

سبد صادراتي ضعيفي دارند اغلب از بيثباتي صادارت رنج ميبرند
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عمده عدم تحقق نظم نوین جهانی را در شکاف عمیق دانش

این توسعه در تجارت جهانی مفاهیم مهمی را برای الگوهای

نوین جهانی[ ،]8از نظر اقتصادی سه قطب آمریکا ،اروپا و ژاپن

توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور در زنجیره تامین جهانی تغییر

تجاری در پی داشته است و موازنه قدرت را در میان کشورهای

بین "شمال" و "جنوب" میدانند ]7[.بر مبنای سناریوی نظم
ال وجود دارند و رشد چین که در سالهای اخیر عم ً
عم ً
ال سه

داده است [ .]10نمودار ( )1کشورهایی که بیشترین سهم از
تجارت جهانی را در سال  2015دارند نشان میدهد.

قطب را به چهار قطب تبدیل كرده است.

هدف از ارائه این مقاله بررسی نقش صادرات محصوالت

بافناوری باال در شکلگیری نظم نوین اقتصاد جهانی است .با توجه
به اهمیت این موضوع و تاکید آن در بند دوم سیاستهای کلی

اقتصاد مقاومتی مبنیبر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و
اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به
منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات

محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد

دانشبنیان در منطقه بررسی مولفههای نظم نوین اقتصادی با تاکید
بر صادرات محصوالت با فناوری باال در اقتصاد ایران نیز مورد توجه

قرار گرفته است .لذا ،پس از بررسی تحوالت نظری در این ارتباط،

صادرات بافناوری باالدر میان کشورهای پیشتاز بررسی و ابزارهای

رسمی و غیررسمی مورد استفاده این کشورها برای حفظ قدرت
تجاری خود مورد توجه قرار گرفته شده است .در نهایت جمعبندی

و توصیههایی پیشنهاد شده است.
 .1ادبيات نظري

 .1-1بررسی قدرتهای تجاری جهان

source: International Trade Canter

در چند دهه گذشته تغییرات عمدهای در ساختار تجارت جهانی

نمودار 1ـ قدرتهای برتر اقتصادی در سال  - 2015میلیون دالر

به وجود آمده و ظاهراً ساختار جدیدی در تجارت جهانی در حال
شکلگیری است .در حال حاضر رشد تجارت نسبت به دهه

در سال  2015کشور چین بیشترین حجم تجارت را در میان

 1950افزایش قابل توجهی داشته که قسمت عمدهای از آن در

کشورهای جهان به خود اختصاص داده است و بعد از آن آمریکا،

نتیجه همگرایی بازارهای اقتصادهای کشورهای نوظهور است[.]9

آلمان ،ژاپن ،انگلستان ،هنگکنگ ،چین ،فرانسه ،کره جنوبی ،هلند،

بيترديد ،تمرکز بر رشد منطقهای و انتقال ظرفیتهای تکنولوژیکی

ی گرفتن
ایتالیا ،و کانادا در رتبههاي سوم تا دهم قرار دارند .پیش 

به اقتصادهای نوظهور ،رشد صادرات محصوالت با ارزش افزوده

صادرات چین از ایالت متحده در سالهای اخیر میتواند بر تغییر

باال بهویژه محصوالت بافناوری باالرا در پی داشته که عمدهترین

ساختار قدرتهای تجاری و نقش عمده کشورهای نوظهور در

دلیل گسترش تجارت در سالهای اخیر بوده است .این گسترش

تجارت جهانی داللت کند.

خود در نتیجه آزادسازی تجاری و متعاقبا تخصصیسازی عمودی
و همگرایی درآمدی در تجارت جهانی و منطقهای رخ داده است.
3
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پول دیگر کنترلی بر حجم نقدینگی جهان ندارد .بازارهای مالی،

 .2-1نحوه شكلگيري قدرتهای تجاری و ريشههاي آن

پولی ،بازار طال و بازار کاالها بهخصوص نفت در معرض بورس

پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،عمال قدرت هژمونیک

بازیها و سفته بازیهای بینالمللی قرار گرفته و بحرانهای پی

آمریکا تنها در عرصه توانمندی نظامی از دیگر قدرتهای برتر

در پی بازارهای پول و سرمایه جهان رخ داد .از طرفي ،حرکت

جهانی قابل تمایز بود و این مسئله نوید یک نظام چندقطبی و

اقتصادهای نوظهور از حاشیه به مرکز اصلی تجارت جهانی روز

یا حداقل تک-چندقطبی در نظام بینالملل را آشکار مینمود .از

به روز آهنگ تندتري به خود گرفت.

طرفي در عرصه اقتصادی ،قدرت آمریکا نسبت به گذشته و در

نمودار ( )3بر بازیگران موثر بازار جهانی در دوره 1970-2010

مقایسه با سهم قدرت سایر کشورها به نحو چشمگیری کاهش

تمرکز دارد که تجارت (صادرات  +واردات) آنها حداقل دو درصد

یافته و جایگاه قدرتهای بزرگ دیگری مانند اتحادیه اروپا ،ژاپن

از تجارت جهانی را در بر میگیرد.

و چین نیز به شدت تقویت شده بود؛ بهگونهایکه ،سهم ایاالت
متحد آمریکا در تولید ناخالص جهانی که در سالهای اولیه پس از

جنگ جهانی دوم معادل  40درصد بود ،در دهه  1980میالدی به

حدود  25درصد رسید .با این وجود هنوز قدرت اقتصادی آمریکا
از کشورهای دیگر باالتر بود ،اما کاهش فواصل شاخصهای
اقتصادی نشان از نزدیک شدن اروپا ،ژاپن و چین به قدرت آمریکا

داشت .نمودار ( )2روند افزایش کسری تجاری در آمریکا و افول
قدرت تجاری آمریکا را از سال  1970به خوبی نشان میدهد.

Source: International Trade Center

Source: UNCTAD

نمودار 2ـ روند تجاری آمریکا در دوره زمانی
( ،)1980-2013میلیون دالر

نمودار 3ـ مقایسه تجارت کشورها در طی دوره
()1990-2015

از زمان فروپاشی نظام پولی برتن وودز تا امروز ،چون دیگر

در اوایل دهه  ،1970عمده تجارت به کشورهای پیشرفته

صندوق بینالمللی پول وجود ندارد ،طال به عنوان پشتوانه پولی

یک سوم از تجارت جهانی را در دست داشتند .در سال 1990

ضوابطی برای رعایت انضباط مالی توسط کشورها از سوی

مانند ایاالت متحده آمریکا ،آلمان ،ژاپن محدود شده بود که حدود

ارزهای جهان دیگر جایگاهی ندارد ،همچنین صندوق بینالمللی
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کشوری به عنوان صاحب قدرت معرفی میشود که در اقتصاد،

سرزمینهای تجاری با حضور اقتصادهای نوظهور به ویژه در شرق

آسیا متنوعتر شدند و به این ترتیب در سال  ،2010چین توانست

تکنولوژی ،قدرت نظامی و فرهنگی در رتبه اول باشد]14[.

آمریکا شود .سرعت فرایند صنعتی شدن و رشد اقتصاد آزاد ،از جمله

رفت .همزمان با این تحول عمده تغییر در زیرساختهای نظام

با فروپاشی شوروی نظام بینالملل دوقطبی نیز از بین

با غلبه بر آلمان و ژاپن دومین قدرت تجاری بعد از ایالت متحده

بینالملل به وقوع پیوست و فرآیند جهانی شدن تحت عنوان

عوامل عمده در قرار گرفتن چین در رتبه دوم تجارت دنیا بعد از

حرکت آزاد سرمایه ،کاال ،خدمات ،عقاید و اندیشهها به واسطه

آمریکا است .تجارت چین  57درصد از تولید ناخالص ملی چین در

انقالب در فناوریاطالعات و ارتباطات تعریف شد و از دهه 1990

سال  2008بود (تقریبا سه برابر ایاالت متحد آمریکا).

مهمترین دالیل تقویت قدرت اقتصادی سایر کشورها در دوران

با سرعت بیشتری گسترش یافت .این نظام اقتصادی که اساسا

● ●جهتگیری یک جانبهگرایانه اقتصادی -سیاسی

سیاستهایی نظیر ضرورت آزادسازی اقتصادی ،خصوصیسازی،

بر پایه جهانی شدن اقتصاد بازار و و تجارت آزاد شکل گرفته

جنگ سرد تا کنون را ميتوان در سه عامل خالصه كرد]11[.

آمریکا :سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا در حوزه

حاکمیت سازوکار قیمت ،جذب سرمایههای خارجی ،تجارت آزاد

خارجی سیاست خارجی آمریکا منجر شده و از سوی

براساس تعاریف فوقالذكر ،قدرت اقتصادی به عنوان یکی از

و کنار گذاشتن نرخ مبادله ثابت را مطرح میکند[.]15

سیاسی و اقتصادی از یک سو به افزایش هزینههای

دیگر سبب تشدید در نظام اقتصاد لیبرال شده است.

●

مهمترین مولفههای قدرت یک کشور است .در این میان حجم

●توسعه اقتصادی سایر دولتها :تقویت جایگاه

تجارت و سهم از تجارت جهاني يكي از شاخصههاي قدرت

انسانی و تکنولوژیکی در نظام بینالملل که منجر به

میان کشورهای جهان اياالت متحد آمریکا ،با دارا بودن اين شرايط

اقتصادي و قدرتهاي برتر اقتصادي در اقتصاد بينالملل است .در

اقتصادی یابر دولتها غیر از آمریکا از نظر منابع مالی،

اولين ابر قدرت در تاريخ بوده است .در حالي كه بعد از جنگ جهاني

تکثر کانونهای ثروت و تولید در جهان گردیده و این
کشورها را در وضعیت مطلوبتری قرار داده است.

●

دوم اين ابر قدرتي آمريكا رو به افول گذاشت .قدرتهاي نوظهور

●جهانی شدن اقتصاد و سیاست بینالملل :بحران

شامل ژاپن ،اتحاديه اروپا و چين پا به عرصه رقابت گذاشتند .اين

کاهش ارزش دالر و بحران اعتباری در داخل و متاثر از

دادند .بنابر گفته بروكان [ ،]16در طول جنگ سرد مناقشهها در

قدرتهاي نوظهور تركيب جديد هسته قدرت جهاني را تشکیل

اقتصادی آمریکا که عمدتا به دلیل افزایش قیمت نفت،

سراسر جهان اغلب نظامي و سياسي با بستر ايدئولوژيك غرب

جهتگیری سیاسی اقتصادی و انرژی آمریکا بروز یافته

و شرق بود .با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مواجهه نظامي و

است ،در کنار شرایط جدید منبعث از جهانی شدن و

سياسي در ميان كشورها كاهش يافت و عرصه بينالمللي به عنوان

قدرتیابی سایر بازیگران جهانی ،پتانسیل ایجاد تغییر

يك مناقشه اقتصادي و رقابت تكنولوژيكي براي تصاحب بازارهای

در نظام بین الملل را به وجود آورده است.

بینالمللی جهاني تبدیل شد .انقالب تكنولوژيكي جديد و حمل و

 .3-1ریشههای قدرت تجاري در نظم نوین اقتصادی

نقل مافوق صوت و رشد مستقل صنعتي دولتها را به اتحاديههاي

ری اس کلین[ ]12قدرت را در سطح جهانی به صورت زیر

گستردهتري تبديل كرده است كه منعكس كننده مراحل مختلف

قدرتملی = (مساحت ،قلمرو ،موقعیت ،سرمایه ،منابع +

باالي فنآوري و بنيههاي قوي اقتصادي استوار است كه اثر آن در

و روحیه) بونسیو [ ]13در تعریف دیگری از مفهوم قدرت،

اقتصادي قابل مشاهده است .جريان تجارت در ميان كشورهاي

تعریف میکند:

ادغام فرامليتي كشورها بود .اين ويژگي در ذات خود بر سطح

قدرت اقتصادی  +قدرت نظامی ) * (راهبردها  +اراده ،تصمیم

صادرات كاال با فنآوري باال و سهم آن از تجارت قدرتهاي برتر

5

شماره  81ـ بهمن و اسفند 1395

مختلف بستگي به تفاوتهاي دانش تكنولوژيك اين كشورها

همانطور که در نمودار ( )4نشان داده شده است ،تولیدات

بخشهاي مهم صادراتي به شمار ميرود كه ارزش افزوده و

تولیدات فروخته شده صنایع با تکنولوژی باال را به خود اختصاص

ارتباطی و الکترونیکی و ابزارآالت دقیق در حدود  43درصد از کل

دارد .صادرات محصوالت با فناوری باال در حال حاضر يكی از

دادهاند .صنایع هوا فضا ،دارو و ابزارهای دقیق حدود یک چهارم

دستمزد بااليي را با خود به همراه دارد و ظرفيتهاي يك كشور

از کل صادرات بافناوری باالرا به خود اختصاص میدهند و صنایع

در پيشبرد فرايند تحقيق و توسعه را نشان داده و امكان توسعه

شیمیایی ،ماشینهای الکترونیکی و غیرالکترونیکی و جنگ افزارها

دانش جديد در آن كشور برای تولید كاال و فروش آن در بازارهاي

حدود  10درصد از صادرات محصوالت بافناوری باالرا شامل

جهاني را منعكس ميكند .تمامي اين موارد نشانههايي از افزايش

میشوند.

كارايي ،تقويت چرخه علم و دانش ،بهبود بهرهوري و ارتقاي شرايط
رقابتپذيري در يك كشور است.

 .3قدرتهای اقتصادی دنیا در صادرات با فنآوری
باال؛ ظهور اقتصادهای نوظهور

 .2صادرات محصوالت بافناوری باال در جهان

در حال حاضر اتحاديه اروپا ،چین ،آمريكا ،آلمان و آسياي شرقي

براساس طبقهبندي استاندارد تجارت جهاني ،تولیدات بافناوری

مركز اصلي قدرت در اقتصاد جهاني هستند و به طور كلي قسمت

باال شامل صنایع هوافضا ،دارو ،ماشین آالت اداری ،شمارشگر

عمده تجارت در بين اين كشورها رخ ميدهد .در سال ،2014

و محاسبهگر ،رایو ،تلوزیون و تجهیزات ارتباطی ،ابزارهای

چین ( 26درصد) ،اتحادیه اروپا ( 32درصد) و آلمان (9.3درصد)

پزشکی ،دقیق و بصری ،ماشيناالت الكترونيكي ،صنايع شيمیايي،

و آمریکا (7/2درصد) از صادرات صنایع بافناوری باال را به خود

ماشينآالت غيرالكترونيکی و جنگافزارها هستند .در سطح

اختصاص دادهاند .کره جنوبی با مقدار ( 6/2درصد) و آلمان با

جهانی محصوالت با فناوری باال در حدود  14درصد از کل ارزش

( 5/3درصد) و ژاپن با (4/3درصد) در رتبههای بعدی قرار گرفتند.

صادرات را در سال  2015به خود اختصاص داده است( .نمودار .)4

این در حالی است که ژاپن در سال  2007در رتبه چهارم صادرات

محصوالت با فناوری باال قرار داشت( .نمودار .)5

آمارهای ارائه شده بیانگر پیشرو شدن کشورهای نوظهور

بویژه کشور چین در صادرات محصوالت با فناوری باال است.

همانگونه که در نمودار ( )5نشان داده شده کشور چین اولین
کشور با صادرات محصوالت بافناوری باالبه شمار میرود و در

جایگاه باالتری نسبت به ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته و
توانسته از این طریق هژمونی آمریکا در صادرات این محصوالت
را تحت تأثیر قرار دهد .سایر کشورهای نوظهور همچون

سنگاپور ،مالزی ،مکزیک و تایلند توانستند در بین بیست کشور
اول در صادرات این محصوالت قرار گیرند .این کشورها در
مجموع  40درصد از صادرات محصوالت بافناوری باال را در

Source: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics

سال  2014به خود اختصاص دادند.

نمودار 4ـ سهم محصوالت بافناوری باال سال 2015
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باالدر بین کشورهای

G7

مربوط به ایالت متحده بوده است.

رشد صادرات کاالها با فناروی باال در آمریکا از سال 1990

تا سال  2000با شیب تندی افزایش داشته است بعد از آن
علیرغم نوسان طی دوره  2000تا  2009در روند صادرات

این محصوالت و رسیدن به حداکثر صادرات در سال ،2008

در مجموع رشد  73درصدی را طی دوره  20ساله تجربه
نموده است .با وجود افزایش صادرات این محصوالت پس

از سال  2009با پشت سر گذاشتن بحران مالی  ،2008رشد
صادرات این محصوالت مجدد روند افزایشی به خود گرفته،

با این حال شیب این روند افزایشی بسیار کمتر از سالهای

 1990تا  2000بوده و کماکان به سطح صادرات این کشور
در سال  2008معادل  220میلیارد دالر نرسیده است .صادرات
این محصوالت در سال  2015برای ایاالت متحده امریکا

معادل  154میلیارد دالر است .رشد صادرات کاال با فناوری
باال همواره از اهداف اولیه سیاسی در این کشور بوده است.

روند صادرات کاال بافناوری باال ،نشاندهنده آن است که این
نوع صادرات در آمریکا همچنان قوی است .اهداف سیاسی

امریکا بر این موضوع تمرکز یافته که همچنان در صادرات
بافناوری باال قدرتمند باقی بماند و از طرفی رشد واردات

صنایع بافناوری باال به آمریکا کاهش یابد .ماندن در عرصه
رقابت جهانی از طریق تجارت محصوالت بافناوری باال با

)Source: World Development Indicators (WDI

تقویت سیاستهای رشد بهرهوری در نتیجه ایجاد نوآوری در

نمودار 5ـ مهمترین کشورهای صادرکننده محصوالت
بافناوری باالدر سال  -2014درصد

صنایع موجود در طول دهه آتی ،از جمله سیاستهای در نظر
گرفته شده در آمریکا است.

در سال  20 ،2014کشور بزرگ صادرکننده در حدود 90

درصد از کل صادرات صنایع بافناوری باالرا بر عهده داشتهاند.

 .2-3صادرات بافناوری باال در اتحاديه اروپا

با توجه به اهميت قدرت اقتصادي آمريكا ،اتحاديه اروپا و چين

اتحادیه اروپا حدود  40درصد از تجارت جهانی را به خود

صادرات با فناوري باال در اين كشورها مورد بررسي قرار گرفته

اختصاص داده است و تولید ناخالص داخلی آن برابر است

است.

با ایاالت متحده و در حدود  25درصد از تولید ناخالص

جهان است [ .]17در حقیقت اتحادیه اروپا از طریق تجارت

 .1-3صادرات بافناوری باال در آمریکا

و دسترسی به بازارهای بزرگ تبدیل به یک قدرت تجاری

ایالت متحده به عنوان بزرگترین صادرکننده صنایع بافناوری

شده است .اتحادیه اروپا در سال  1992در حدود  174میلیارد

باالدر میان مهمترین کشورهای صنعتی بهشمار ميرود .در

دالر صادرات محصوالت بافناوری باال داشته است که این

سال  ،2008در حدود  35/5درصد از صادرات کاال بافناوری

7
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مقدار در سال  2000به  392میلیارد دالر و در سال  2008به

 583میلیارد دالر رسیده است که حاکی از تقریبا  2برابر شدن
صادرات محصوالت بافناوری باال در دوره زمانی  1992تا

 2008است .اما صادرات این محصوالت در سال  2009برای
این اتحادیه به مقدار  504میلیارد دالر تنزل کرده است که

میتوان آن را به علت بروز بحرانهای مالی در سالهای اخیر

دانست .این مقدار در سال  2015به مقدار  639میلیارد دالر
افزایش یافته است ]18[.اتحادیه اروپا شامل  27کشور است

که در این میان ،کشورهای آلمان ،فرانسه ،هلند ،انگلستان،
بلژیک و ایتالیا بیشترین صادرات تولیدات بافناوری باال را به

)Source: World Development Indicators (WDI

خود اختصاص دادهاند.

نمودار  6ـ صادرات بافناوری باالدر اتحادیه اروپا،
چین ،ژاپن ،آمریکا (-)2015-1992میلیارد دالر

 .3-3صادرات بافناوری باال در چين

طبق نمودار ،چین در دوره مورد بررسي همواره روندی

براساس گزارشهای کمیسیون اروپایی ،چین از ایاالت متحده و

صعودی را طی کرده و تنها در سال  2009نزول داشته است.

اتحادیه اروپا و ژاپن در صادرات صنایع با تکنولوژی باال پیشی

آمریکا طی این سالها شیب مثبت اندکی داشته و در سال

گرفته است و هماکنون چین به عنوان بزرگترین صادرکننده

 2009کاهش شدیدی را تجربه كرده است .ژاپن روند ثابتي

صنایع بافناوری باال در جهان است .در سال 1992صادرات

را در پيش گرفته و در سال  2009با كاهش روبرو شد .اين در

بافناوری باال توسط چین  4میلیارد دالر بوده که این کشور

حالي است كه اتحاديه اروپا نيز در اكثر سالها با رشد روبرو

توانسته این مقدار را با یک شیب نسبتا ثابت و افزایشی به 559

بود اما در سال  2009با كاهش شديدي در صادرات کاالهای

میلیارد دالر در سال  2015افزایش دهد که این مقدار بیشتر از

با فناوری باال را تجربه کرده است .در حال حاضر سهم چين

صادرات محصوالت بافناوری باال اتحادیه اروپا است .آماریهای

از بازار جهاني در صادرات این نوع از محصوالت بيش از ساير

کشور ایاالت متحده نشاندهنده این موضوع است اين كشور

رقباي خود است.

از سال  2002با چین در تولیدات بافناوری باال کسری تجاری

داشته است که این کسری تجاری به  94میلیارد دالر در سال

 .4ابزارهاي رسمي و غیررسمی برای حفظ قدرت
تجاري قدرتهاي بزرگ

 2010رسیده است .چین بهعنوان یک بازیگر اصلی در تولید این
صنایع در بازارهای جهانی به شمار نمیرفت؛ اما منابع و تولید
نهایی نیرویکار از عوامل موثر در شتاب گرفتن رشد صادرات

یکی از مولفههای قدرت کشورها قدرت تجاری آنها است .تداوم

چین است .این کشور در حدود  1.6درصد از  GDPخود را به

قدرت تجاری در میان کشورها نیازمند فعالیتهایی برای مدیریت

مخارج تحقیق و توسعه اختصاص داده است و باعث توسعه 0.7

صادرات و حفظ قدرت رقابتپذیری کشورها در بازارهای جهانی

درصدی این فرایند شده است[.]19

است و در همین راستا کشورها برای حفظ قدرت خود در سطح

مقايسه صادرات محصوالت با فناوري باال در چين در قياس

جهانی همواره ابزارهای رسمی و غیررسمی را برای افزایش

با آمريكا ،اتحاديه اروپا و ژاپن در نمودار ( )7ارايه شده است.
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قدرت انحصاری خود در بازار و دستیابی به بازارهای جهانی

به کار میبرند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
8

راستای ورود به بازارهای جهانی و یا گسترش بازارهای هدف،

 .1-4سیاستهای توسعه صادرات با فناوري باال از سوي

تخمین نیازهای صدور مجور صادرات و درک استاندارهای جهانی و

قدرتهاي جهاني

الزامات نظارت و تدوین استراتژی مالی صادرات

از جمله فعالیتهای موثر برای تداوم صادرات و افزایش قدرت

سیاستهای حمایت مالی دولتها برای صادرات :این

رقابتپذیری کشورها میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:

برنامهها وامهای مستقیم ،تضمین وام ،بیمه ،برنامههای

سرمایهگذاری مستقیم خارجی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی

تامینکننده سرمایه در گردش و تامین وامهای مدتدار برای

در خارج از کشور میتواند برای ایجاد پایگاههای توزیع و دسترسی

صادرکنندگان را شامل میشود .تا بتوانند از صادرات خود حمایت

به بازارهای محلی صادرات کمک کند .براساس برخی برآوردها،

کنند .تامین مالی خریداران خارجی برای خرید کاال و خدمات

شرکتهایی خارجی سرمایهگذاریکننده در آمریکا ،نزدیک به نیمی

و فراهم کردن بیمه برای کاهش مخاطرات تجارت خارجی و

از کل صادرات کاالیی این کشور را تشکیل میدهند .به همینترتیب

سیاسی از جمله فعالیتهای موثر در کشور آمریکا بوده است.

سرمایهگذاری تولید و اشتغال و در نتیجه تجارت در این کشور را

موافقتنامههای تجارت آزاد :طرفدارن تجارت آزاد ادعا

مورد حمایت قرار میدهد .در سال  2009شرکتهای خارجی در

میکنند که موافقتنامههای تجارت آزاد موثرترین ابزار سیاسی

آمریکا در حدود  21درصد صادرات کاال را به خود اختصاص دادهاند.

برای افزایش صادرات است .چراکه ،به عنوان راهی برای

بررسی مالکیت بنگاههای اقتصادی صادرکننده محصوالت با

بازکردن بازار کشورهای دیگر بر روی صادرات کاالها بهشمار

فناوری باالدر چین نشان میدهد که بنگاههایسرمایهگذاریکننده

ميرود.

خارجی حدود  83درصد از صادرات بافناوری باال را در چین تشکیل

همچنین حمایتهایی شامل سرمایهگذاری دولت در تحقیق

میدهند و بر حدود  68درصد از تولیدات تسلط پیدا کردهاند.

و توسعه ،ایجاد صندوقهای تامین مالی برای تامین مالی

بنابراین ،این سرمایهگذاری مستقیم خارجی و عرضه محصوالت

هزینههای تحقیق و توسعه ،کنترل واردات ،کمک به انتقال

توسط شرکتهای خارجي است که صادرات محصوالت بافناوری

تکنولوژی ،پرداخت وامهای با بهره پائین ،ایجاد انگیزههای

باالرا در چین گسترش داده و این کشور را به یک کارخانه مونتاژ

صادراتی از طریق کاهش نرخ مالیات و خدمات مشاورهای و

تبدیل کرده است .شرکتهای  ITتایوان ،در بازارهای جهانی

آموزشی از جمله سیاستهای به کار رفته در راستای افزایش

تکنولوژی ارتباطات و اطالعات پیشتاز هستند .آنها در حدود 95

صادرات محصوالت بافناوری باالبوده است.

درصد از ظرفیت مونتاژ خود را در سرزمین اصلی چین مستقر

کردهاند .نیروی کار فراوان در سرزمین چین و سرمایهگذاری

 .2-4انتقال تکنولوژی

خارجی از تایوان چین را به یکی از تولیدکنندگان محصوالت

تجارت کاال ،تجارت دانش ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال

متنوع  ITCتبدیل کرده است.حامیان سرمایهگذاری مستقیم

بینالمللی سرمایه انسانی چهار کانال عمده برای انتقال تکنولوژی

خارجی ،ایالت متحده را برای دنبال کردن موافقتنامههای

است .کشورهای در حال توسعه به مدت بسیار طوالنی به دنبال

سرمایهگذاری دوجانبه و سایر اشکال حفظ سرمایهگذاری خارجی

سیاستهای ملی و موافقتنامههای بینالمللی برای تحریک

تشویق میکنند.

انتقال بینالمللی تکنولوزی بودند .صادرات بهطور بالقوهای انتقال

هوش بازار :جمعآوری اطالعات توسط دولت و انتشار

اطالعات تکنولوژیکی را در بردارد .کاالهای وارداتی سرمایهای و

اطالعات مربوط به صادرات به صادرکنندگان این امکان

نهادههای تکنولوژیکی به طور مستقیم میتوانند بهرهوری را از

را میدهد تا پتاسیلهای فروش خود در بازارهای بینالمللی

طریق به کار رفتن در فرایندهای تولیدی باال ببرند .دومین کانال

تخمین بزنند.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .شرکتهای چندملیتی[]20

ب وکار در
مشاوره صادرات :مشاوره برای برنامهریزی در کس 
9
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به طور کلی تکنولوژی را به شرکتهای تابعه خود انتقال

گوناگون مانند دانش ،مهارت ،روشهای تولید و تکنولوژیهایی

سوم از طریق تجارت مستقیم دانش از طریق صدور مجوزهای

و اقتصادی سیاستهای تصمیمگیری و کنترل صادرات را تحت

با کاربرد دوگانه[ .]21اتحاديه اروپایی با مالحظات غالبا صنعتی

میدهند یا این اطالعات به اقتصاد میزبان نشت میکند .کانال

تأثیر قرار میدهد و کاربردهای امنیتی را در تصمیمگیریها دخالت

تکنولوژیکی است .این امر ممکن است در بین شرکتها ،از طریق

میدهد .ساير موارد مهم در سياستهاي توسعه صادرات

سرمایهگذاری مشترک و یا بین شرکتهای غیر مرتبط رخ دهد.

قدرتهاي جهاني را ميتوان شركتهاي چندمليتي و حفظ رابطه

انتخاب شکل انتقال تکنولوژی به عواملی از جمله قدرت صاحبان

مبادله دانست.

تکنولوژی و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بستگی دارد .عواملی
دیگر مانند ،امتياز ياحق انحصارى ،اسرار تجاری ،حق کپی رایت

 .5صادرات بافناوری باالدر ایران

و سیاستگذارن میتوانند در تسهیل انتقال دانش موثر باشند.
بازارهای معامالت تکنولوزی با دو مشکل عمده روبه رو هستند:

توسعه صادرات با فناوری باال در کشور به دلیل ایجاد ارزش

اطالعات نامتقارن :انتقال تکنولوژی شامل تبادل اطالعات

در سیاستهای کلی علم و فناوری در کشور به صورت موارد

ندارند .دارندگان این اطالعات نمیتوانند بدون از بین بردن پایههای

الف« .بند -2-5حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده

ارزش این اطالعات را قبل از خرید آن تعیین کنند .این امر باعث

مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در  GDPبا

اطالعات نامتقارن ،قدرت بازار.

افزوده و ارزآوری باال از اهمیت باالیی برخوردار است .این امر

بین کسانی است که این اطالعات را دارند و کسانی که آن را

زیر ،مورد توجه قرار گرفته است.

تجارت تمام اطالعات خود را فاش کنند .خریداران هم نمیتوانند

به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات

به وجود آمدن هزینههای هنگفت شده و انتقال تکنولوژی مبتنی بر

هدف دستسابی به سهم  ۵۰درصد»

است که شرکتها ،تابعه خارجی را به خاطر مشکل استفاده از منافع

و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و صادرات

قدرت بازار :صاحبان قدرت در بازار فناوریهای جدید به

بویژه در حوزههای دارای مزیت و ظرفیت ،با اصالح امر

انحصارى و دیگر حقوق مالکیت معنوی هستند .این لزوما بر

صادرات بافناوری باال شامل محصوالتی هستند که به لحاظ

اجتماعی (بهعنوان مثال ،هزینه نهایی) تجاوز میکند .در حالی

ن همکاری
متدولوژی تخمین صادرات بافناوری باال توسط سازما 

تا از نوآوری خود سود برده و یک کاهش در رفاه ملی برای

عمدتا بر رویکرد محصولی (نسبت به رویکرد بخشی) تمرکز

بازار را از بین میبرد .تئوری حاصل از شرکتهای چند ملیتی بر آن

ب« .بند  -۶-۱توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم

تکنولوژی اختصاصی آنها تاسیس کنند.

محصوالت دانش بنیان و متکی بر فناوریهای بومی

طور معمول دارای قدرت بازاری در رهبری زمان ،امتياز يا حق

واردات و صادرات کشور»

این امر داللت میکند که قیمت تکنولوژی از سطح بهینه

بهرهگیری از تحقیق و توسعه در سطح باالیی قرار دارند.

که این واگرایی بین قیمت و هزینه به نوآوران اجازه میدهد

اقتصادی و توسعه اروپا ( )OECDگسترش یافت .این روش

کشورهای واردکننده فناوریدر پی خواهد داشت.

دارد و مبتنی بر شدت تحقیق و توسعه (مخارج تقسیم بر فروش

کل) در این صنایع برای کشورهای مختلف است.

 .3-4کنترلهای صادراتی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا ( )OECDچهار

کنترلهای صادراتی از سوی کشورها و رژیمهای بینالمللی

طبقهبندی برای صادرات براساس وابستگي به فناوري به صورت

کوششی برای رفع چالشهای گوناگون است .انتقال تکنولوژی تنها

صنایع با فناوری باال ،فناوری متوسط -باال ،متوسط-پایین و

شامل ابزارها و ماشینآالت با تکنولوژی باال نیست بلکه جنبههای
شماره  81ـ بهمن و اسفند 1395

محصوالت با فناوری پایین در نظر گرفته است (جدول  .)1این
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برخی كشورهای 2عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

طبقهبندی براساس کدهای  ISICویرایش سه ارائه شده است.

اروپا ( )OECDو براساس طبقهبندی  ISICویرایش سه ،برای

●
●
●
●
●

●هواپیما و هوا فضا
●داروها
●ماشینآالت اداری ،شمارشگر و محاسبهگر
●رایو ،تلوزیون و تجهیزات ارتباطی
●ابزارهای پزشکی ،دقیق و بصری

صنایع با فناوری باال-
متوسط

●
●
●
●
●

●ماشین و لوزام الکتریکی
●وسایل نقلیه موتوری ،تریلرها و نیمه تریلرها
●مواد شیمیایی به غیر از داروها
●تجهیزات جادهای و تجهیزات حمل ونقل
●تجهیزات و ماشینآالت

●
●
●

●ساخت و تعمیر کشتیها و قایقها
●محصوالت الستیکی و پالستیکی
●زغال سنگ سوخته ،محصوالت پتروشیمی تصفیه شده
و سوخت هستهای
●دیگر محصوالت معدنی غیرفلزی
●فلزات پایه و محصوالت فلزی ساخته شده

●
●
●
●

●صنایع بازیافتی
●چوب،خمیر کاغذ،محصوالت کاغذی،چاپ و انتشار
●محصوالت غذایی،نوشیدنی و توتون
●پارچه،محصوالت نساجی،چرم و کفش.

صنایع با فناوری
پایین

صنایع با فناوری
متوسط ـ پایین

صنایع با فناوری باال

ه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
جدول 1ـ طبق 
اروپا از صنایع بر حسب نوع فناوری

●
●

تخمین صادرات بافناوری باال از رویکرد محصولی با تمرکز بر

شدت تحقیق و توسعه در تولیدات کشورهای مختلف استفاده
شده است .بر این اساس کاالهای با فناوری باال شامل نه گروه

كااليي به شرح ذیل طبقهبندی شدهاند:
1 .1صنایع هوا فضا

2 .2ابزارهای پزشکی ،دقیق و بصری

3 .3محصوالت الکترونيکي و مخابراتي
4 .4داروها

5 .5محصوالت شیمیایی

6 .6ماشينآالت غيرالکترونيکی
7 .7ماشينآالت الکترونيکي

8 .8ماشینآالت اداری ،شمارشگر و محاسبهگر
9 .9جنگ افزارها

به منظور برآورد ارزش صادرات بافناوری باال در ایران از

طبقهبندی فوق بهره گرفته شده است .براساس این طبقهبندی

کاالهای بافناوری باال شامل  211کد  SITCیا  360کد شش
رقمی  HSهستند .شایان ذکر است به علت عدم درج آمار

مرتبط با جنگ افزارها در دادههای گمرک جمهوری اسالمی

ماخذ :سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا2011،

این مقادیر در محاسبات در نظر گرفته نشده و ارقام ارائه شده

در برآورد صادرات محصوالت با فناوری باال ،برخی

بدون احتساب صادرات کشور در جنگ افزارها است.

محدودیتها وجود دارد .از آنجایی که بخشهای صنعتی که

براساس برآوردهای انجام شده صادرات کاالها با فناوری باال

تولید محصوالتی با فناوری پایین نیز تولید کنند ،به منظور

شده است .بررسی روند صادرات محصوالت بافناوری باال طی

بینالمللی رویکردی مناسبتر نسبت به رویکرد بخشی به نظر

توجهی در صادرات این محصوالت نداشته است .عالوه بر این

تولیدی تمرکز دارد .با این حال سایر ویژگیها همچون دانش

میعانات گازی) طی دوره مورد بررسی روند نزولی را طی کرده

فهرست متفاوتی از محصوالت بافناوری باالایجاد گردد[.]22

سال  1394رسیده است .در سال  1394ارزش این نوع صادرات در

مختص تولیدات بافناوری باال هستند ممکن است در فرایند

در ایران طی دوره  1389-94با کاهش حدود  60درصدی مواجه

حذف این نقیصه رویکرد محصول 1به منظور طبقهبندی تجارت

دوره  1389تا سال  1394نشان میدهد که ایران عملکرد قابل

میرسد .این روش بر شدت تحقیق و توسعه در محصوالت

سهم صادرات بافناوری باال در ایران از صادرات غیرنفتی (بدون

کارکنان نیز در طبقهبندیها حایز اهمیت است و باعث میشود

است؛ به نحوی که از  2.3درصد در سال  1389به  0.7درصد در

در طبقهبندی دیگری براساس نمونهاي متشكل از تولیدات

2. Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, and the United
States

1. The product approach
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کشور به  249میلیون دالر رسیده است (نمودار .)8

جدول 2ـ روند صادرات محصوالت بافناوری باالدر
ایران به تفکیک زیربخشها -میلیون دالر
1394 1393 1392 1391 1390 1389

رادیو ،تلوزیون و
تجهیزات ارتباط

17/9

17/4

26/5

31/7

30/6

21/4

ماشینآالت اداری،
شمارشگر و محاسبهگر

3/8

2/5

3/6

0/2

0/2

0/2

ابزارهای پزشکی،
دقیق و بصری

9/8

13/4

4/0

4/9

30/1

26/7

دارو

47/3

62/9

41/7

38/0

96/8

68/7

محصوالت شیمیایی

86/5 139/0 110/1 195/3 339/7 353/1

ماشینهای الکتریکی

0/0

0/0

0/4

0/0

95/1 136/5 190/3

63/3

20/2

45/4

0/0

0/4

0/1

0/0

ماشینهای
غیرالکتریکی

ماخذ :محاسبات تحقیق

نمودار 7ـ ارزش صادرات محصوالت بافناوری باالدر
ایران و سهم از صادرات غیر نفتی (بدون میعانات
گازی) -میلیون دالر -درصد

هوافضا
جنگ افزارها

0/1

0/0

0/0

0/0

دادهها در گمرک جمهوری اسالمی ایران گزارش
نمیشود.

ماخذ :محاسبات محقق

براساس آمارهای ارائه شده بیشترین صادرات محصوالت بافناوری
باالدر ایران مربوط به محصوالت شیمیایی و دارو است (جدول

اما رخدادی مهم در این میان آثار تحریم بر آینده صادرات

محصوالت بافناوری باالمربوط به این محصوالت بوده است.

کاال ،تجارت دانش ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،انتقال

بافناوری باال قرار دارد و سهم  18درصدی را از صادرات کل

اقدامات تحریمکنندگان که خود از قدرتهای اقتصادی هستند

است .صنایع ماشینآالت اداری،شمارشگر و محاسبهگر و هوافضا

صادرات غیرنفتی کشور به عنوان هدف مهمی در اقتصاد

بنابر اطالعات ارائه شده صادرات بافناوری باالدر کشور چندان

صادرات غیرنفتی مبتنیبرفناوری باالاست و این دقیقا نکتهای

 ،)2به نحوی که در سال  1394حدود  62درصد از کل صادرات

بافناوری باالدر ایران است که از طریق محدودیت در تجارت

ماشینهای غیرالکتریکی در رتبه سوم صادرات محصوالت

بینالمللی سرمایه انسانی و کنترلهای صادراتی بهعنوان

محصوالت بافناوری باالدر سال  1394به خود اختصاص داده

بر این حوزه تحمیل میشود .بنابراین ،اگر سیاست توسعه

نیز سهم بسیار ناچیزی در صادرات این محصوالت دارند.

ایران بهشمار میرود ،هدف تحریمکنندگان جلوگیری از توسعه

شکل نگرفته است و در سالهای اخیر سهمی زیر یک درصد در

است که تحریمهای هوشمند بر آن تأثیرگذارند.

شده از قدرتهای تجاری بزرگ این رقم کامال ناچیز است .بر

6ـ واردات با فناوری باال

کل صادرات غیرنفتی کشور را داراست و در قیاس با آمارهای ارائه

این اساس به نظر میرسد سیاستهای توسعه صادرات محصوالت

ارزش واردات کاال بافناوری باال براساس طبقهبندی ISIC

بافناوری باالبه عنوان یکی از ابزارهای رسمی برای حفظ و توسعه

ویرایش سه ،در پایان سال  1394به  2/7میلیارد دالر رسید

از این منظر در حال حاضر جایگاهی برای ایران در میان قدرتهای

اختصاص میدهد .این در حالی است که در سال  1389ارزش

قدرت اقتصادی کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته به نحوی که

که سهم  6/5درصدی از کل واردات را در این سال به خود

برتر اقتصادی وجود ندارد.

واردات کاال بافناوری باال  4/1میلیارد دالر با سهم  6/4درصدی

شماره  81ـ بهمن و اسفند 1395

12

از کل واردات بوده است .این موضوع نشاندهنده تنزل جذب

با فناوری باال ،ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاهها

با توجه به این که وادرات کاالهای بافناوری باالبه خصوص

انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی

(رتبه  124از  140کشور در شاخص رقابتپذیری) ،پایین بودن

کاالها بافناوری باالبه داخل کشور طی سالهای اخیر است.

(رتبه  84از  140کشور در شاخص رقابتپذیری جهانی) ،تأثیر

کاالهای واسطهای میتواند مجرای انتقال تکنولوژی و سرریز

تحریمها بر افزایش ریسک سرمایهگذاری (باال بودن شاخص

آثار مثبت ناشی از توسعه تکنولوژي کشورهاي صنعتی به داخل

ریسک کشوری ایران) ،رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه (رتبه

کشور باشد ،از این حیث ترکیب واردات کشور و کاهش واردات

 105از  140کشور در شاخص رقابتپذیری صنعتی) ،شدت

این نوع کاالها بر تولید صادرات محور آثار نامطلوبی خواهد

پایین هزینههای تحقیق و توسعه در شرکتها (رتبه  89از

داشت.

 140کشور در شاخص رقابتپذیری) و در نهایت محدودیت
در تامین مالی برای تولید محصوالت بافناوری باال اشاره نمود
که از جمله مهمترین چالشهای صادرات صنایع با فناوری باال

طی سالهای اخیر بوده است .حمایتهای دولت از پیشرفت
فناوری (رتبه  82از  128در شاخص نوآوری جهانی) نتوانسته
جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد .تمامی موارد عنوان

شده بر ضعف در سرمایه انسانی ،تامین مالی ،تحقیق و توسعه و

جذب تکنولوژی به عنوان ابزارهای توسعه صادرات محصوالت
بافناوری باالداللت دارد.

کیفیت نظام قانونی و مقرراتی تأثیر بسیار عمیقی بر شرایط

کسب و کار ،انگیزههای سرمایهگذاری و در نهایت رقابتپذیری

ماخذ :محاسبات محقق

و توسعه صادرات این نوع محصوالت خواهد داشت و با شرایط

نمودار 8ـ ارزش واردات محصوالت بافناوری باالدر
ایران و سهم از واردات کل ،میلیون دالر -درصد

کنونی در بسیاری موارد مانعی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
به عنوان یکی از مهمترین عوامل در رشد صادراتی و انتقال

تکنولوژی در کشور است .اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه

 -7چالشهای صادرات با فناوری باال

تکنولوژي کشورهاي صنعتی ،اقتصاد را به مقیاسهاي بزرگ

به طور کلی افزایش در صادرات یک کشور در گرو کاهش هزینه

اقتصادي در تولید هدایت میکند که این امر به تولید و صادرات

مزیتهای فراوانی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد که از

ساختار صنعتی و صادراتی کشورهای موفق در این زمینه بیانگر

تولیدی در راستای افزایش رقابتپذیری در عرصه جهانی اشاره

به سمت بازارهای رقابتی تعدیل یافته است .ساختار نامناسب

نشاندهنده جایگاه ایران به لحاظ ملزومات توسعه صادرات

بودن صادرات و صادرات منابع تجدیدنشدنی تهدیدکننده این

به عدم وجود برنامه و استراتژی مشخص در تولید محصوالت

بنگاههای صنعتی در کشور که بیش از  90درصد آن را

تمام شده ،افزایش کیفیت و توسعه صادرات فناوری باالمیتواند

بیشتر منجر میشود.

مهمترین آن میتوان به ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت کاالهای

آن است که ساختار بازار این محصوالت از سمت بازار متمرکز

نمود .مقایسه کشورها براساس شاخصهای جهانی تا حدودی

صادراتی کشورهاي در حال توسعه ایران از قبیل تک محصولی

محصوالت با فناوری میباشد .از مهمترین این موارد میتوان

نوع صادرات در کشور میباشد .]23[ .از طرفی ساختار مقیاس
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بنگاههای کوچک صنعتی تشکیل میدهد نمیتواند نمیتواند

قدرت بینالمللی ،کاهشی را در سطح تجارت خود با جهان تجربه

تنوع در شرکای تجاری نیز میتواند در انتقال تکنولوژی

افزایشی بود .در حالی که کشور چین افزایش عمدهای را طی

با این وجود بررسی شرکای تجاری ایران چه در واردات و چه

کشورهای نوظهور به سمت مرکز قدرت جهانی است .تداوم قدرت

کرده است و طی این بازه همواره دارای کسری تجاری با روندی

ساختار بهینهای برای تولید محصوالت هایتک باشد.

این سالها در تجارت خود داشته است و این نشاندهنده حرکت

به واسطه انتقال کاالهای سرمایهای به داخل کشور موثر باشد.

تجاری در میان کشورها ،نیازمند فعالیتهایی در مدیریت صادرات

در صادرات نشان میدهد که سهم باالی  60درصد از تجارت

و حفظ این قدرت است که همواره چالشهایی را در سطح جهانی

کشور از طریق کشورهای محدودی صورت میگیرد.

برای کشورها بهخصوص کشورهای در حال توسعه به وجود آورده

همچنین با توجه به اعمال تحریمهای بینالمللی همواره

است .در این راستا کشورهای صاحب قدرت همواره از ابزارهایی

محدودیتهایی در انتقال دانش ،مهارت ،روشهای تولید و

برای افزایش قدرت انحصاری خود استفاده کردهاند که این ابزارها

تکنولوژیهای برای صنعت کشور وجود داشته است.

در برخی موارد حتی زیان کشورهای در حال توسعه و ضعیف را در

جمعبندی و توصیهها

پی داشته است .عالوه بر سیاستهای مشوق صادرات ،از ابزارهایی

همچون عدم انتقال تکنولوژی روز به این کشورها ،بهرهگیری از

حجم تجارت کشورها بهعنوان یکی از مولفههای قدرت اقتصادی

زیان رابطه مبادله و کنترلهای صادراتی و استفاده از شرکتهای

به شمار میرود و در نهایت برتری در آن ،میتواند موجب

فراملیتی در این راستا بهره میبرند .همچنین با توجه به در اختیار

قدرتمندی کشورها در نظام بینالمللشود .در این میان افزایش

داشتن ابزار تکنولوژی و تولید محصوالت با کاربرد دوگانه در مورد

صادرات کاالها بافناوری باالبهعنوان یکی از ارکان تجارت

بعضی از کشورها از ابزارهایی مانند تحریم برای جلوگیری از انتقال

جهانی ،افزایشدهنده سهم کشورها در تجارت جهانی است.

این محصوالت به این کشورها و حداکثر کردن منافع خود مبادرت

استفاده از این مولفه قدرت در نظام بینالملل الگوهای جدیدی

میورزند.

را در میان کشورها از حیث قدرتمندی آنها رقم زده است و افول

براساس آمارهای داخلی ،صادرات بافناوری باالدر ایران چندان

و صعود قدرتهای برتر و حرکت قدرتهای جدید به هسته

شکل نگرفته است و سهمی زیر یک درصد در کل صادرات غیرنفتی

قدرت جهانی را به وجود آورده است .در این راستا ،کشورها سعی

کشور را داراست .تحریم از طریق محدودیت در تجارت کاال ،تجارت

نمودهاند از طریق سرریز تکنولوژی و دانش این بنیه را در خود

دانش ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،انتقال بینالمللی سرمایه

تقویت نمایند و رقابتپذیری خود را در بازارهای جهانی افزایش

انسانی و کنترلهای صادراتی آینده صادرات غیرنفتی بافناوری

داده و سهم عمدهای از این بازارها را تصاحب کنند و از این

باالدر ایران را تهدید میکند .در حال حاضر عدم وجود برنامه

طریق رشد اقتصادی خود را بهبود بخشند .در میان کشورهای

و استراتژی مشخص در تولید محصوالت با فناوری باال ،ضریب

جهان اقتصادهای نوظهور باالخص چین با افزایش قدرت

پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاهها ،پایین بودن انتقال تکنولوژی

اقتصادی خود از طریق افزایش تجارت و صادرات محصوالت

از طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تأثیر تحریمها بر

بافناوری باالتوانسته است ،هژمونی آمریکا را در سطح جهان

افزایش ریسک سرمایهگذاری و در نتیجه عدم انتقال تکنولوژی به

کمرنگ کرده و شکل تازهای از ساختار جهانی را از طریق تمرکز

داخل کشور از این طریق ،رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه ،شدت

بر رشد منطقهای و انتقال ظرفیتهای تکنولوژیک ایجاد کرده و

پایین هزینههای تحقیق و توسعه و در نهایت محدودیت در تامین

به رشد خیرهکنندهای در یک دهه اخیر دست پیدا کند.

مالی از جمله مهمترین چالشهای تولید محصوالت بافناوری باالدر

بررسی حجم تجاری کشورهای موثر در تجارت جهانی نشان

ایران میباشد .در این راستا الزم است اقدامات زیر انجام پذیرد:

میدهد از سال  1970تا سال  2010کشور آمریکا به عنوان یک
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