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افزوده و ارزآوری دارد برای  بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش پذیری صنایع دانش ارتقاء رقابت
های این صنایع به دیگر   تضمن اینکه نتایج فعالی. شود توسعه بسیار با اهمیت تلقی می های درحال اقتصاد ملی کشور

 پذیری شناخت از وضعیت رقابت. مد انجا وری و گسترش کسب و کار می شود و به افزایش بهره های اقتصادی منتقل می  بخش
 .باشد از اهداف اصلی این مقاله می های آسیای جنوب غربی بنیان کشور در تجارت با کشور های دانش صادرات کاال

و  (CMS) باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار میروش بکار رفته در این 
 و بر )2000-2008(های  مورد مطالعه طی سال های یافته ایران و کشور نگر یا تحقق صادرات و واردات پس متکی بر ارزش
 نتایج گویای این واقعیت 1. است)HS(ذاری کاال توصیف و کدگ ای سیستم نظام هماهنگ های تعرفه  مبنای ردیف

بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و  های دانش علیرغم افزایش صادرات کاالکه است 
قه  منطهای بنیان کشور در تجارت با کشور های دانش پذیری صادرات کاال  رقابت، ضعفتر تنوع پایین. امیدوارکننده نیست

تعامل پویا و سازنده با . انداز را دشوار خواهدکرد درصورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم
توان  گرا می های تجاری برون گذاری خارجی و اعمال سیاست های جذب سرمایه  دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه

  . های بود ان در بازار منقطبنی های صادراتی صنایع دانش پذیری کاال شاهد تنوع رقابت
  

  .JEL: F1, D4بندی  طبقه

  .پذیری، الگوی سهم ثابت بازار صنایع دانش بنیان، رقابت :کلیدی های هواژ
 

                                                 
 6/9/1390 :                              تاریخ پذیرش5/4/1390: تاریخ دریافت *
 مزبور بندی از شرایط عمده طبقه. باشد ها می کاال های بسیار مهم به تفکیک کاالیی نظام هماهنگ توصیف وکدگذاری  بندی حاضر یکی از طبقهدرحال . 1

 .باشد باالی آن درجهت کمک به ارائه تفسیر دقیقتر به محقق می ها و همچنین سادگی و دقت کاال بندی های عینی در طبقه  استفاده از معیار
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 مقدمه . 1

های پیشرفته متکی به تخصص   وریا اشاره به صنایعی دارد که ضمن برخورداری از فن1بنیان عبارت صنایع دانش
 .)2000کیبل و ویکینسون،  (هاست ها هزینه باال در زمینه تحقیق و توسعه آن  غالب آنعلمی پیشرفته هستند و مشخصه

 صنایع مذکور شامل )OECD( های اقتصادی  و همکاری های عضو سازمان توسعه بندی کشور براساس طبقه
تی، رادیو و آالت اداری،حسابگر و محاسبا وسایل نقلیه هوایی و فضایی، تولید موادشیمیایی شامل دارو، ماشین

 اند ه بندی شد گیری طبقه ها و وسایل ارتباطی و ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق اندازه  تلویزیون و دستگاه
   .)2007مارکاتو، (

 ها در ایجاد و حفظ های اخیر، دالیل و توضیحات مختلفی در عملکرد خوب برخی از کشور پژوهش
 برخی از این مطالعات متمرکز بر عوامل. ه نمودندئبنیان ارا صنایع دانشهای  پذیری در صادرات کاال رقابت

های تحقیق و توسعه موفق، ابتکار و تالش دانشمندان و مهندسین و   درونی صنایع نظیر مدیریت، پروژه
  . )1988روبرت،  (اند هکید داشتأیند تولید تاتکنولوژی فر

ها، وجود   دولت ایع  نظیر شرایط اقتصاد کالن، سیاستتمرکز مطالعات دیگر مبتنی بر عوامل بیرونی صن
  . اند کید داشتهأکار ارزان و فراوان ت منابع طبیعی و نیروی

های هر  پذیری شرکت چهار عامل وابسته به هم از شرایط بیرونی و درونی را که بر رقابت) 1990(پورتر 
  :کند ثیرگذارند تشریح میأکشور ت
کار  ای یک کشور در زمینه دسترسی به عوامل تولید نظیر نیرویه شامل ویژگی: 2عامل شرایط −

  .ها، منابع طبیعی، آب و هوا و وضعیت جمعیتی  های، زیرساخت ماهر، منابع سرمای

 مشتریان، وضعیت و داخلی تقاضای ترکیب چگونگی همچون مواردی شامل: 3شرایط تقاضا −
 جهانی، های بازار به مشتریان دسترسی چگونگی ر،بازا اشباع سرعت و داخلی تقاضای رشد الگوی و اندازه

 .اندازه و ماهیت بازار داخلی برای محصوالت یک شرکت پیچیدگی و سطح پیشرفت،

که دارای قدرت رقابت  وابسته صنایع و صنعتی های  خوشه گیری شکل :4صنایع وابسته و پشتیبان −
 جهت از هم و کیفیت با منابع به دسترسی ثحی از هم را اقتصادی های بنگاه المللی هستند، در عرصه بین

 محصوالت صنعت در متحده ایاالت بودن پیشرو. نماید می کمک بسیار نوین های فناوری و ها مهارت تبادل
  .است بوده 1980 دهه در ها رسانا نیمه صنعت های خوشه از روشنی نتیجه پیشرفته، فناوری با الکترونیکی

                                                 
1. Knowledge-Intensive Manufacture 
2. Factor Conditions 
3. Demand Conditions 
4. Related and Supporting Industries  
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های داخلی، درجه تمرکز، همگرایی عمودی و  راهبرد و ساختار شرکت: بنگاه وساختار رقابت راهبرد، −
باشد که از رهگذر   می- فرصت و دولت-چارچوب پورتر همچنین شامل دو متغیر دیگر. ها رقابت بین شرکت

  . )1385دوزی،  خان (ثیرگذارندأچهار متغیر اصلی موجود بر موفقیت در زمینه رقابت در عرصه ملی ت
  سنجش و ارزیابی رقابتمندیخصوصهای تجربی محدودی در  چندین مطالعات نظری، بررسیعلیرغم وجود 

بسیاری از اقتصاددانان و محققان مطرح در حوزه . هاست بنیان انجام شد های دانش ها در صادرات کاال کشور
های بعد از    به دادههای متکی پذیری را با استفاده از شاخص اند تحلیل اثر رقابت ه الملل تالش کرد تجارت بین

 ،)1989(ترین مطالعات باالسا  توان به عمده در این زمینه می .و به روش تحلیل عملکردی تجاری برآورد نمایند 1تجارت
 گونه مطالعات مبتنی بر این. اشاره نمود) 2007(الملل  و مرکز تجارت بین) 1992(، اسکات و والراس )1990(پورتر 

البته هیچ اجماعی در استفاده . است) های تجاری بر مبنای مشاهدات و آمار( ریاضی های ساده ها و روش  شاخص
 در این میان، چهار روش کمی مطرح در مطالعات تجربی. پذیری وجود ندارد های ارزیابی عملکرد رقابت  از شاخص

 نسبی آشکار شده و مزیت 3، انتقال سهم بازار(GL)، گروبل و لوید 2عبارت است از شاخص تجارت درون صنعت
)RCA(4های سهم ثابت بازار   و شاخص (CMS).5   

صورت تغییرات صادرات  که عملکرد رقابتمندی یک کشور صادرکننده در یک بازار به یینجاآاز 
های پرکاربرد استفاده تغییرات وزنی سهم    در این صورت یکی از شاخص).1990پورتر،  (گردد تعریف می

تغییرات در صادرات یک کشور را . )2007ماالیسیا،  (باشد   می(CMS)الگوی سهم ثابت بازار صادراتی منتج از 
های صادراتی  یافتگی اقتصادی بازار تقاضا عموماً با سطح توسعه. توان با استفاده از عرضه و تفاضا توضیح داد می

 عرضه نیز رابطه نزدیکی با چگونگی رقابت یک کشور با دیگر عوامل ،عالوه بر این. یک کشور رابطه دارد
ها را توضیح  اند که عوامل زیربنایی در عملکرد صادراتی کشور ه بسیاری از پژوهشگران تالش کرد. عرضه دارد

ه  در تحلیل صادرات کشوری مورد استفاد1951الگوی سهم بازار برای اولین بار توسط تیزینکی در سال . دهند
 و) صادرات فرضی(سهم ثابت : ایشان تغییر در سهم صادرات یک کشور را به دو جزء تقسیم کرد. قرار گرفت

  . پذیری  اثر رقابتدیگری

                                                 
1. EX-POST 
2. Intra- Industry Trade 
3. Shift-Share 
4. Revealed Comparative Advantage (RCA) 

اند و  کننده مزیت رقابتی نپرداخته ات مذکور به استثناء پورتر به بررسی عوامل تعیینیک از مطالع الزم است به این نکته اشاره شود که هیچ. 5
 . پذبری برخوردارند هاند که در بازار جهانی از رقابت هایی پرداخت ها به تعیین و معرفی صنایع و بخش تنها با ارائه شاخص
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های موجود میان افزایش میزان صادرات یک کشور   یافته سهم ثابت بازار، تفاوت های توسعه  برخی الگوی
حفظ کند ینکه آن کشور بتواند سهم خود از صادرات جهانی را در یک دوره زمانی و افزایش مورد نیاز برای ا

 تفاوت مثبت بودن. )1987فاگربرگ و سولی،  (کنند پذیری تقسیم می به سه اثر اثر کاالیی،  اثر بازار و اثر رقابت
تفاوت معنای آن است که کشور مورد نظر سهم خود در صادرات جهانی را افزایش داده است و منفی بودن  به
 تعیین شناسیم های صادر شده می عنوان اثر کاالیی یعنی ترکیب کاال نخستین اثر که آن را به. معنای عکس آن است به
هایی نسبت داده که رشد  سهم بازار را به تمرکز صادرات در کاال) یا کاهش(توان افزایش  کند که تا کجا می می

شناسیم تعیین  عنوان اثر بازار می  دومین اثر که آن را به.است) یا کندتر(ها سریعتر  نسبی تقاضای جهانی برای آن
نسبت داد که رشد هایی  سهم بازار را به تمرکز صادرات در بازار) یا کاهش(توان افزایش  کند که تا کجا می می

کند که  ین میتعی شناسیم عنوان اثر رقابت پذیری می  که آن را بهسومین اثر. است) یا کندتر(ریعتر ها س نسبی تقاضا در آن
پذیری نه   اثر رقابت.توانند افزایش یا کاهش سهم بازار را توضیح دهند عوامل غیر از اثر کاالیی و اثر بازار تاکجا می

  .دهد های دیگر تقاضا را نشان می  های نسبی بلکه جنبه  ها قیمت تن
t با فرض اینکه

ijX ارزش صادرات کشور iه بازار  بj در زمان t باشد و Xj ارزش صادرات جهان به بازار j 
  : عبارت است ازj در بازار iصورت سهم صادرات کشور   باشد در آن tدر زمان 

jX
ijX

ijS = )1                                                                              (                                                      
  

  :شود به صورت رابطه زیر نمایش داده می) دیفرانسیل صادرات( در این روش تغییرات صادرات

ijDXijDSijDSijXijDXijSijDX ++= )2                                                                                 (      
  

 باشد  میjر پذیری کشور مورد مطالعه در بازا دهنده اثر رقابت نشان XijDSدر این رابطه، فرمول 
 بنیان پذیری صنایع دانش ارزیابی اثر و عملکرد رقابت که هدف اصلی این مقاله، ییاز آنجا. )2006احمدی، (

 )2000-2008(زمانی  هم در مقطع  آنبی آسیای جنوب غرهای واقع در منطقه کشورمان در صادرات کاال با کشور
  .باشد کید میأ لذا تنها تخمین شاخص اخیر مورد ت،است

ها  در چند سال اخیر، مطالعات مختلفی با استفاده از روش پیشگفته به بررسی اثر رقابتمندی کشور
اشاره کرد که ) 2003(توان به مطالعه بانک توسعه آسیا  ازجمله می. هاند های صادراتی پرداخت در بازار

جهت ارزیابی عملکرد صادرات کشور چین در تجارت با آسه آن و مقایسه آن با دو کشور آمریکا و 
جهت ) 2008(هاسلینا  ران و توان به مطالعه مه در همین ارتباط می. هاند برد ژاپن از روش پیشگفته بهره

ی مالزی در بازار چین،تایلند  اثر رقابتمندی صادرات محصوالت منتخب الکتریکی و الکترونیکبررسی
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پذیری صنایع با  جهت ارزیابی اثر رقابت) 2008(توان به مطالعه آمادور و کابرال  و اندونزی و نیز می
  . فناوری باالی پرتغال اشاره کرد

 
  روش تحقیق. 2

 از 1غربیهای آسیای جنوب  بنیان در تجارت با کشور پذیری صنایع دانش در بررسی حاضر برای ارزیابی رقابت
 پذیری شاخص اثر رقابت. گردد  که مبتنی بر الگوی سهم ثابت بازار است استفاده می)XijDSij( تغییرات سهم بازاری

  : عبارت است از)CEij(های مبادله شده   بر حسب تمام کاال j در بازارiکشور 

∑ ∗=
=

n

1k

k
ij

k
ijij XDSCE )3                      (                                                                                              

t .باشد این رابطه برگرفته از مدل سهم ثابت بازار پیشگفته می
jX ارزش صادرات جهان به بازار jبرحسب  

k و kهای  کاال
ijDS  تغییرات سهم کشورi در بازار jکه  یی از آنجا.باشد  در طی یک دوره زمانی می

k تغییرات سهم بازاری بصورت
ijij

k
ij SrDS صورت زیر قابل  باشد لذا شاخص اثر رقابتمندی به می =∗

  :تبدیل است
k
j

n

1k

k
ij

k
ijij XSrCE ∗∗= ∑

=

)4                        (                                                                                    

  

kدر این رابطه 
ijS سهم بازاری کشور i در بازار j در کاالی kباشد و   میk

ijr نرخ رشد ساالنه سهم بازاری 
پذیری یک کشور را در بازار موردمطالعه   اثر رقابتاگرچهاخص مذکور  ش،بنابراین. باشد می jبازار  در  iکشور

که،  طوری هایی دارد به  های علمی محدودیت   روشتمامکند ولی همانند  در کوتامدت تا حدودی آشکار می
 که استفاده از میانگین های تجربی مشخص شد  در آزمون. دانند حساسیت سال پایه را نخستین محدودیت می

لذا در این مطالعه از میانگین سهم صادراتی، ارزش صادرات و . )2006احمدی،  (دوره قابل اعتمادتر است
  تخمین زده2متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات که با استفاده از معادله روند و به روش حداقل مربعات معمولی

  . استفاده گردید،شده است
  

101)(10rβΤαLS βk
ij

k
ij ∗−=+= )5                                                                                   (  

k متغیر زمان و T ،رابطهاین در 
ijLS لگاریتم سهم صادراتی وr  باشد  متوسط نرخ رشد ساالنه مینیز.  

                                                 
اکستان، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قزاقستان، عربستان، پ: ازند های مورد بررسی عبارت کشور. 1

عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، کویت، قطر، 
 . مصر ولبنان، بحرین

2. Least-Squares Growth Rate 
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104  60دی شماره های اقتصا ها و سیاست فصلنامه پژوهش 

 صورت  به)2000-2008(  زمانیپذیری طی دوره ترتیب، رابطه نهایی برای محاسبه شاخص اثر رقابت بدین
  :باشد معادله زیر می
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های شش رقمی نظام هماهنگ   به صادرات و واردات ابتدا به تفکیک کدهای مربوط  در این مطالعه داده
مورد مطالعه  های  بر حسب کشور)2000-2008(های   الملل طی سال افزاری مرکز تجارت بین از بانک نرم

بنیان  های چندگانه صنایع دانش بندی آیسیک بر اساس بخش  از پردازش و تبدیل آن به طبقهپسآوری و  جمع
 1های پردازش اطالعات  افزار  از طریق نرماین عملیات آماری تماماً. های اولیه استخراج گردید  و دادهمحاسبه 
تعداد مشاهدات مورد استفاده بر مبنای ردیف تعرفه شش رقمی نظام هماهنگ در طول . است ه انجام شد

بنیان  های دانش توسط صادرات کاالضمن اینکه م. است ه  عدد متغیر بود5189 تا 4540های مورد مطالعه بین   سال
  .)1 جدول(دهد  بر حسب آن ردیف تعرفه یک روند افزایشی را نشان می

  
  هایی کاال تفکیک به استفاده مورد توصیفی آمار نتایج .1 جدول

  

 سال مممینی ماکزیمم معیار انحراف میانگین مشاهدات

4540 5983 40891 1319033 10 2000 
4636 5836 39596 1264839 20 2001 
4745 6328 45600 1655495 50 2002 
4843 7544 63781 3160685 30 2003 
4839 9352 81093 4513587 40 2004 
5108 11570 146387 9287882 20 2005 
5129 13536 137337 6104595 30 2006 
5134 15214 1401231 7642135 35 2007 
5189 17123 1523145 8094120 40 2008 

  .PC/TASافزاری  منتج از طالعات خام بانک نرم: خذأم     

 

  پذیری  گیری و تحلیل رقابت اندازه. 3
  های منطقه ر کشوربنیان به بازا های دانش پذیری ایران در صادرات کاال هدف اصلی این بخش، ارزیابی رقابت

های  کل صادرات کاال پذیری  ضمن بررسی رقابت،ین منظوره اب. باشد شاخص تغییرات سهم میستفاده از با ا

                                                 
1. SQL Server 
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105  ... ایرانپذیری صنایع دانش بنیان  بررسی اثر رقابت

ای مختلف کاالیی نیز مورد توجه قرار ه ه های منطقه، تجزیه و تحلیل مذکور به تفکیک گرو بنیان به کشور دانش
  . گرفته است

تواند متفاوت با  بنیان می ح کل فعالیت دانشپذیری در سط با توجه به اینکه نتایج بررسی وضعیت رقابت
 ابتدا به بررسی وضعیت ،ها و گروه کاالیی باشد در ادامه  پذیری به تفکیک هریک از فعالیت نتایج بررسی رقابت

  .شود های مختلف کاالیی پرداخته می  پذیری در سطح کل بخش و سپس به تفکیک هر یک از گروه رقابت
  

  بنیان ب کل گروه کاالیی دانشپذیری بر حس رقابت. 1-3
 ربیغنوب جسیای های آ بنیان ایران را در تجارت با مجموع کشور پذیری صنایع دانش وضعیت رقابت) 2(جدول 

بنیان به  های دانش براساس این جدول، ایران در صادرات کاال. نماید ه میئ ارا)2000-2008(های   طی سال
  .است برخوردار بودهپذیری  های مورد مطالعه از رقابت کشور

 41/4های مورد مطالعه ساالنه  بنیان ایران به کشور های دانش  ارزش صادرات کاال)2(جدول براساس مشاهدات 
 درصد 17/2 ربیغنوب جسیای های آ که نرخ رشد ساالنه صادرات جهانی به بازار کشور  در حالی،درصد رشد داشته
 2008 درصد در سال 0/168 به رقم 2000 درصد در سال 0/035از رقم  سهم ایران ،در عین حال. افزایش یافته است
های   طی دوره مذکور تغییرات صادرات کاال1.دهد  درصد رشد را نشان می18/1طور متوسط  افزایش یافته که به

ران در صادرات پذیری ای ثر از افزایش رقابتأ مت2دالر بوده که بخشی از این تغییرات  میلیون18/5بنیان بطور متوسط  دانش
دالر   میلیون9/2پذیری  متوسط تغییرات صادرات ناشی از رقابت. است ه های مورد مطالعه بود بنیان به کشور های دانش کاال
کشورهای آسیای جنوب بنیان ایران به  های دانش  درصد از افزایش صادرات کاال48 حدود ،ترتیب ینا هب. است ه بود

پذیری ایران  صادرات ناشی از رقابت. ذیری صادرکنندگان ایرانی در بازار مذکور بوده استپ  ناشی از افزایش رقابتغربی
 به 2006و مجدداً در سال  دالر کاهش یافته  میلیون3/8 به 2005ویژه در سال  شدت کاهش یافته به ها به  در برخی از سال

بنیان به بازار  های دانش ری ایران در صادرات کاالپذی آنچه مسلم است روند رقابت. دالر افزایش یافته است  میلیون25/6
 .  است ه  همراه بودهایی مورد بررسی همواره با افت و خیز

 
  

  

                                                 
 .های نرخ رشد صادرات جهانی به بازار طرف تجاری است د صادرات به بازار طرف تجاری منتغییرات سهم بازاری معادل نرخ رش. 1

کننده کل رشد صادرات  پذیری یکی از عوامل تعیین  اثر رقابت، معرفی شاخص سهم ثابت بازار اشاره گردیدبخشطورکه در  همان. 2
ر رقابتمندی بر کل رشد صادرات در طول دوره، سهم اثر رقابتمندی بر رات صادرات ناشی از اثی لذا با تقسیم میزان تغی،کند را توجیه می

 .آید دست می تغییرات رشد به
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106  60دی شماره های اقتصا ها و سیاست فصلنامه پژوهش 

  منطقه های کشور با تجارت در ایران بنیان دانش صنایع پذیری رقابت وضعیت .2 جدول
  )دالر هزار( 

 منطقه به ایران اتصادر

 زمانی دوره
 جهان صادرات

 منطقه به 
   ارزش
 صادرات

  در سهم
منطقه بازار 

ساالنه رشد نرخ
 سهم

 صادرات تغییرات
 از ناشی
 پذیری رقابت

 کل
 تغییرات
صادرات

 اثرات سهم
 پذیری رقابت

صادرات تغییرات در 
2000 31616443 11050 0/035 -    
2001 31212126 18215 0/058 0/67 7401 7165 103/3 

2002 34805482 29010 0/083 0/428 7800 1079572/3 

2003 42690837 40326 0/094 0/133 3867 1131634/2 

2004 51674119 51517,5 0/1 0/055 2235 1119220 

2005 67863343 62709 0/092 -0/073 3768- 11192-33/7 

2006 78109815 101699 0/13 0/409 25649 3899065/8 

2007 80737348 120832 0/15 0/149 15201 1913379/4 

2008 94637203 159420 0/168 0/126 15173 3858839/3 
 رشد نرخ

 متوسط  18/1 41/4 17/2 *ساالنه 
  دوره

 متوسط)2008-2000(
 ارزش

57038524 66087 0/101  9195 1854648 

  .یدگرد تعیین معمولی مربعات حداقل روش به ساالنه رشد نرخ *
  .تحقیق نتایج: خذأم

  
های آسیای جنوب غربی را طی  بنیان ایران در تجارت با کشور پذیری صنایع دانش  رقابت)2(جدول

براساس این جدول، ایران در . نماید ه میئهای کاالیی پنجگانه ارا   و به تفکیک گروه)2000-2008(های   سال
 گروه یکپذیری بوده و در تعداد   برخوردار از رقابتهااین کشور گروه کاالیی در تجارت با 4صادرات تعداد 

پذیری ایران در تجارت با   بیشترین میزان رقابت،میان در این. باشد پذیری برخوردار نمی گونه رقابت کاالیی هیچ
  و)2000-2008(های   طی سال. بنیان اختصاص دارد های مذکور به تولید و صادرات مواد شیمیایی اساسی دانش کشور

درصد آن از طریق  0/41های آسیای جنوب غربی،   میلیارددالر از ارزش صادرات جهانی به کشور7/3از میان 
و  دهد  درصد را نشان می21/4متوسط نرخ رشد ساالنه سهم ایران  ایران به بازار مذکور صادر گردیده است که 

 هزار دالر 6347پذیری  بنیان ناشی از رقابت درعین حال متوسط رشد ساالنه صادرات مواد شیمیایی اساسی دانش
 تشکیل داده پذیری ایران در تجارت با آسیای جنوب غربی را  درصد از کل میزان رقابت63/1بوده است که 

   .است
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107  ... ایرانپذیری صنایع دانش بنیان  بررسی اثر رقابت

ها و   د تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهپذیری به صنایع تولی دومین گروه کاالیی برخوردار از رقابت
  میلیارددالر از ارزش صادرات جهانی8/5 و از میان )2000-2008(های   طی سال. وسایل ارتباطی اختصاص دارد

 مین گردیده است که متوسط نرخ رشد ساالنهأ درصد آن از طریق ایران ت0/06آسیای جنوب غربی  کشورهای به
 متوسط رشد ساالنه صادرات محصوالت مذکور ناشی از ،در عین حال. است درصد بوده 11سهم مذکور 

بنیان ایران در  های دانش پذیری کاال  درصد از کل میزان رقابت5/1است که  ه  هزاردالر بود517پذیری  رقابت
  . استاین کشورهاتجارت با 

های مورد مطالعه درحال   حسابگر و محاسباتی در تجارت با کشور،آالت اداری ایران در صادرات ماشین
طی . های مورد مطالعه کاهش یافته است  پذیری آن طی سال هاست و رقابت از دست دادن سهم بازار منطق

آسیای جنوب غربی کشورهای  میلیارددالر از ارزش صادرات جهانی به 6/5 و از میان )2000-2008(های   سال
متوسط نرخ رشد ساالنه سهم ایران در بازار منطقه بخش  درصد آن از طریق ایران صادر گردیده است که 0/01

  . هاست  هزار دالر بود9پذیری  و در عین حال متوسط کاهش صادرات ناشی از رقابت  درصد بوده-1/2مذکور 
پذیری  گونه رقابت آسیای جنوب غربی هیچکشورهای تنها گروه کاالیی که ایران در صادرات آن به 

متوسط ارزش صادرات جهانی به بازار . ید وسایل نقلیه هوایی و فضایی اختصاص داردباشد به تول برخوردار نمی
درصد  0/0001باشد که سهم ایران البته محدود به چند سال   میلیارددالر می8/1مذکور بطور متوسط بالغ بر 

  . باشد می
  بنیان دانش صنایع فکیکت به منطقه بازار در ایران پذیری رقابت وضعیت .3 جدول

  

 منطقه بازار در ایران سهم

)2000-2008( 
 رشد نرخ متوسط  گروه شرح

  ساالنه
 )درصد( 

 متوسط
 سهم

 )صددر(

 ارزش متوسط
 به جهان صادرات

 )هزاردالر(  منطقه
)2008-2000( 

 رشد متوسط
 از ناشی صادرات
  پذیری رقابت

) 2008-2000 (

 کل از سهم
 پذیری رقابت

 )درصد(

 63/1 6347 0/407825/7261555 21/4 اساسی شیمیایی مواد تولید

 و ها  دستگاه و تلویزیون و رادیو تولید
 ارتباطی وسایل

33/3 0/0536317914102 3201 31/8 

 5/1 517 0/055295/8505017 11 علمی های ابزار و پزشکی ابزار تولید

 0 0 9/8087874 0 0 فضایی و هوایی نقلیه وسایل تولید

 و حسابگر و اداری آالت ماشین تولید
 محاسباتی

-1/2 0/011978/6540613 9- -0/1 

  .تحقیق نتایج: مأخذ
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108  60دی شماره های اقتصا ها و سیاست فصلنامه پژوهش 

  وضعیت اثر رقابتمندی به تفکیک کاالیی. 2-3
های شش  های مختلف کاالیی بر حسب کد  بنیان به تفکیک گروه پذیری صنایع دانش  وضعیت رقابت)4(جدول

بنیان در تعداد  های دانش براساس این جدول، ایران در صادرات کاال. نماید ه میئ ارا راگرقمی نظام هماهن
ها سهم کمی از تقاضای وارداتی  باشد که این تعداد از کاال پذیری برخوردار می ها از رقابت محدودی از کاال

های   قلم کاال321تعداد  )3(بر اساس جدول. دهند خود اخصاص می بنیان آسیای جنوب غربی را به های دانش کاال
های    طی سالاین کشورها به بازار جهانهای مختلف   میلیارد دالر از سوی کشور48/8بنیان به ارزش  دانش

 درصد از کل 34/1 قلم کاال که 29 ایران در صادرات تعداد ،از این میان.  صادر شده است)2008-2000(
 66 اقالم مذکور حدود ،در واقع. باشد پذیری می د دارای رقابتده های مورد تقاضای منطقه را تشکیل می کاال

 اقالم .دهد آسیای جنوب غربی را تشکیل میکشورهای بنیان ایران به  های دانش درصد از کل ارزش صادرات کاال
های موردمطالعه   نکته قابل توجه آن است که طی سال.  میلیارد دالری است16/6مذکور دارای یک بازار 

  . بوده است  هزاردالر29141پذیری  رشد صادرات ناشی از رقابتمتوسط 
 درصد از کل اقالم مورد تقاضا 26/3باشد ضمن اینکه   قلم کاال می53ها شامل تعداد  دسته دوم از کاال

پذیری  های مورد مطالعه از رقابت  ایران در صادرات آن به کشور.دهد های مورد مطالعه را تشکیل می کشور
کشورهای  سهم ایران در صادرات به بازار )2000-2008(های    دیگر، طی سالعبارتبه . نیستبرخوردار 

بنیان ایران به  های دانش  درصد از کل صادرات کاال27/5اقالم مذکور . آسیای جنوب غربی کاهش یافته است
درصد از کل تقاضا برای  26/3 میلیارددالر که معادل 12/8دهند که از یک بازار  های منطقه را تشکیل می کشور

های مورد مطالعه، میزان کاهش صادرات به جهت   طی سال. گیرد بنیان را در برمی های دانش واردات کاال
  . است ه  هزار دالر بود4863پذیری  کاهش رقابت

بنیان  های دانش  درصد از کل کاال1/70باشد که   قلم کاال می225دسته سوم از گروه کاالیی شامل تعداد 
 های مورد مطالعه گونه صادراتی به کشور ایران در صادرات اقالم مذکور هیچ. دهند ورد تقاضای منطقه را تشکیل میم

 از دسته چهارم. باشد  میلیارد دالر می18/7متوسط تقاضای بازار منطقه در گروه کاالیی مذکور بالغ بر . نداشته است
طور متوسط   به)2007-2008(های   باشد که ایران تنها در سال  قلم کاال می14بنیان شامل تعداد  های دانش کاال

پذیری  توان در زمینه رقابت های مورد مطالعه داشته است و از این حیث نمی  هزاردالر صادرات به کشور3917
آسیای جنوب غربی حدود کشورهای با توجه به نتایج آن میزان تقاضای بازار . آن در بازار منطقه قضاوت نمود

 های پذیری صادرات کاال  از وضعیت رقابتصحیحیبرای اینکه بتوان تحلیل . شود دالر تخمین زده می  میلیون624
  پذیری های رقابت  شود تحلیل  در ادامه تالش می، آسیای جنوب غربی ارائه نمودرهایو کشبنیان ایران به دانش

  .ه گرددئهای شش رقمی نظام هماهنگ نیز ارا بر مبنای کد
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109  ... ایرانپذیری صنایع دانش بنیان  بررسی اثر رقابت

  )2000-2008( های  سال طی منطقه بازار در ایران بنیان دانش صادراتی های کاال پذیری رقابت وضعیت .4 جدول
  )دالر میلیون(

 

 منطقه به صادرات وضعیت
  ردیف تعداد
  HS تعرفه

 )درصد(

  ارزش متوسط
  ایران صادرات

 )درصد( منطقه به

 جهان صادرات ارزش
  منطقه بازار به

 )ددرص(

  صادرات در تغییر
 پذیری رقابت از ناشی

 پذیری رقابت از برخوردار
29  

)9( 
6/40431  

)0/24( 
16629212  

)34/1( 
29141 

  پذیری رقابت از برخوردار عدم
 )صادرات عدم(

225  
)70/1( 

0 
18713317  

)38/3( 
0 

 پذیری رقابت از برخورداری عدم
 )ها  سال از برخی در صادرات(

53  
)16/5( 

2/16785  
)0/13( 

12844755  
)26/3( 

4863- 

 اظهارنظر غیرقابل
14  

)4/4( 
3917  

)0/63( 
9/623980  

)1/3( 
0 

 مبادالتی های کاال کل
321  

)100( 
8/61133  

)0/13( 
48811265  

)100( 
24278 

  . تحقیقنتایج: خذأم
  

  جنوب غربیآسیایکشورهای بنیان ایران را در تجارت با  های دانش پذیری کاال وضعیت رقابت) 4 (جدول
هایی که ایران   بیشترین کاال،براساس این جدول. نماید ه میئ ارا)2000-2008(های   به تفکیک کاالیی طی سال

 نوع کاال که 10باشد شامل تعداد  می پذیری برخوردار های منطقه از رقابت در تولید و صادرات آن به کشور
باشد اختصاص دارد که اندازه تقاضای  ها و وسایل ارتباطی می  مرتبط با فعالیت تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 های موردمطالعه، متوسط ارزش صادرات  طی سال. باشد  میلیارددالر می10/9بر  های مورد مطالعه بالغ بازار کشور
 دراتمتوسط رشد صا.  هزار دالر فراتر نرفته است9303های مذکور از   قلم کاال10برحسب تعداد  ایران به منطقه

 درصد از 11/3 تنها ،ین ترتیبه اب. است ه  هزاردالر بود3299/7تعداد کاال  پذیری برای این ایران ناشی از رقابت
ها و وسایل ارتباطی   پذیری صادرکنندگان تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ناشی از رقابت کل رشد صادرات
  .است اختصاص داشته

 قلم 9د پذیری است شامل تعدا های منطقه دارای رقابت تجارت با کشورکاالیی که ایران در  دومین گروه
 های مورد مطالعه اندازه تقاضای بازار کشور. باشد بنیان می  تولید مواد شیمیایی اساسی دانشکاال که مرتبط با فعالیت

برحسب تعداد  ه منطقههای مورد مطالعه، متوسط ارزش صادرات ایران ب  طی سال. باشد  میلیارددالر می5/3بالغ بر 
 های موردمطالعه متوسط رشد صادرات ایران  طی سال.  هزاردالر فراتر نرفته است28144های مذکور از   قلم کاال9

رشد  درصد از کل 50/8 ،ین ترتیبه اب.  هزاردالر بوده است14795/9 پذیری برای این تعداد کاال ناشی از رقابت
  .بنیان به صادرکنندگان مواد شیمیایی اساسی اختصاص داشته است دانش پذیری صنایع صادرات ناشی از رقابت
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  نوع9پذیری است شامل تعداد  های منطقه دارای رقابت کاالیی که ایران در تجارت با کشور سومین گروه
تقاضای باشد اختصاص دارد که اندازه  بنیان می های علمی دانش کاال که مرتبط با فعالیت تولید ابزار پزشکی و ابزار

های مورد مطالعه متوسط رشد صادرات   طی سال. باشد دالر می  میلیون261/7های مورد مطالعه بالغ بر  بازار کشور
 درصد از کل رشد 38 ،ین ترتیبه اب. دالر بوده است  هزار11024پذیری برای این تعداد کاال  ایران ناشی از رقابت

های علمی اختصاص  ن به صادرکنندگان تولید ابزار پزشکی و ابزاربنیا دانش پذیری صنایع صادرات ناشی از رقابت
  .است داشته

آالت اداری و حسابگر و محاسباتی مربوط  آخرین گروه کاالیی مورد بررسی به صنایع تولید تولید ماشین
  . باشد پذیری برخوردار نمی های مرتبط با این صنعت از تنوع رقابت شود که ایران در صادرات کاال می

  
  منطقه های کشور با تجارت در پذیری رقابت از برخوردار صادراتی های کاال وضعیت .5 جدول

  )2000-2008( دوره متوسط کاالیی گروه حسب بر
  )هزاردالر(

  

 کاالیی گروه
ردیف تعداد
HS تعرفه

   ارزش متوسط
  ایران صادرات

 منطقه به

جهان صادرات ارزش
  منطقه بازار به
 )دالر هزار(

 صادرات در تغییر
پذیری رقابت از ناشی

 کل از سهم
  پذیری رقابت

 )درصد(

 50/8 14795/9 5250456 28144 9اساسی شیمیایی مواد تولید

  و اداری آالت ماشین تولید 
 محاسباتی و حسابگر

1 203 229586 20/6 0/1 

  و تلویزیون و رادیو تولید
ارتباطی سایلو و ها  دستگاه 

10 9303/4 10887446/6 3299/7 11/3 

  و پزشکی ابزار تولید
 علمی های ابزار 

9 2781 261724 11024/7 37/8 

  .تحقیق نتایج: مأخذ
  
  گیری نتیجه. 4

های منطقه تنها در تعداد محدودی از  بنیان به کشور های دانش نتایج حاکی است که ایران در صادرات کاال
های  ها سهم کمی از میزان تقاضای وارداتی کاال پذیری برخوردار بوده که این تعداد از کاال ها از رقابت االک

پذیری ایران در تجارت با   بیشترین میزان رقابت،در این میان. دهند های منطقه را تشکیل می بنیان کشور دانش
ها و   بنیان و تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه نشهای منطقه به تولید و صادرات مواد شیمیایی اساسی دا کشور

پذیری  گونه رقابت که در صادرات وسایل نقلیه هوایی و فضایی هیچ درحالی. وسایل ارتباطی اختصاص دارد
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های منطقه در  های وارداتی کشور مین نیازأنکته قابل توجه اینکه سهم و جایگاه ایران در ت. باشد برخوردار نمی
که   در حالی،ها دارد است و حضور کمرنگی در این بازار  درصد فراتر نرفتهیکشگفته از مرز های پی بخش

 .باشد دالر می  میلیارد24های منطقه بیش از  اندازه بازار کشور

 های صادراتی از تولید و صادرات گیری  علیرغم تغییر جهتکهباشند میها گویای این واقعیت    یافته،در مجموع
بنیان، سهم و جایگاه کیفی صادرات ایران در  افزوده باال و دانش های با ارزش ه سمت صادرات کاالمواد اولیه ب

 اگرچه در طول یک دهه اخیر روند سهم ایران در صادرات جهانی. بازار منطقه چندان مطلوب و امیدوارکننده نیست
 انداز دستیابی به اهدف سند چشم  وضعیت موجودتر آن و ادامه بنیان بهبود یافته است، اما تنوع پایین های دانش کاال

های الزم برای  فراهم آوردن بستر. نماید را دشوار می) بنیان در منطقه های دانش جایگاه برتر در صادرات کاال(
گذاری خارجی  های الزم برای جذب سرمایه ه مشوقئتعامل پویا و سازنده صنایع کشورمان با دنیای صنعتی، ارا

 بنیان پذیری صنایع دانش های اساسی و اولیه در ارتقاء رقابت گرا ازجمله راهکار های تجاری برون تو اعمال سیاس
  .های جهانی و منطقه برشمرد کشورمان در بازار
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