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چکيده
بسط الگوي دو عاملي (نيرويکار و سرمايه) از طريق افزودن عواملي مانند سرمايه انسااني
سرمايه دانش و مخارج تحقيق و توسعه ( )R&Dکاه در نررياه ( )H-O-Vمطار شاد نشاان
دهند مزيتهاي واقعي کشورها و يکي از اولويتها و الزامات سياسات ذاراران اقاداادي باراي
دسايابي به راهبرد توسعه صادرات است .از اين رو در اين پژوهش تالش شد اسات کاه رواباط
تجاري ايران با شرکاي عمد ي تجارياش (چين امارات عراق ترکيه کر جنوبي هند ژاپان
روسيه و آلمان) براساس نرريه ( )H-O-Vمورد مطالعه قرار ذيرد تا ذسارش رواباط تجااري در
چهارچوب شدت عاملبري صادرات ارزيابي شود .نوآوري اين مطالعاه در نرار ذارفان چنادين
عامل توليد شامل نيروي کار ماهر نيروي کار غيرماهر سرمايه انساني سرمايه فيزيکي سرمايه
دانش مخارج تحقيق و توسعه بهر وري و انرژي بهعنوان فهرست عوامل صادرات اين کشاورها
در دور زماني  2016-1990است .با توجه به اينکه تخديص مخارج تحقيق و توسعه ()R&D
در روابط تجاري بين کشورهاي توسعه يافاه و در حال توسعه از توزيع يکساني پيروي نميکناد
و براساس ادبيات تجربي نميتوان اناراري از نوع عالمت اين ارتباط با صادرات داشت چاون در
مطالعات مخالف اين ماغير رفاار مافاوتي را از خود نشان داد است باه هماين دليال تحليال
روابط دو جانبه در آن محدود به يک رابطه پاراماري نميشود ايان در حاالي اسات کاه سااير
عوامل اثر مشخص و پاراماريکي بار تجاارت دارناد بناابراين در ايان پاژوهش از تداري شابه
پاراماريک براي مدل صادرات ايران و شرکاي تجاري در محيط داد هاي تابلويي اساافاد شاد
است .ناايج برآوردي نشان ميدهد که سرمايه انساني نيروي کار ماهر و سارمايه داناش کاه در
فهرست عوامل قرار ذرفاهاند بيشارين تاثثير را بار جرياان صاادراتي اياران و شارکاي تجااري
بهعنوان مبادالت مزيتدار بين آنها داشاهاند .همچنين بخش ناپاراماريک مدل نشان ميدهاد
که درصد بااليي از مخارج تحقيق و توسعه تثثير بهسزايي بر جريان صادراتي اين کشورها دارد.
C14, F14 :JEL
واژههاي کليدي :نرريه هکشر -اهلين -ونک ( )H-O-Vفهرست عوامل مادل صاادرات
ايران و شرکاي تجاري روش شبه پاراماريک
* .نويسند مسئول شمار تماس09131141268 :
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 -1مقدمه
ايجاد زمينه و فرصتهاي جديد براي کااهش وابسااگي کشاور باه درآماد نفات و
افزايش سط اشاغال در بخشهاي مخالف اقاداد بهبود کيفيت توليدات جهات ارتقاا
قابليت رقاباي کردن آنها و اسافاد از ظرفيتهاي بياسافاد توليد از عاواملي هسااند
که ضرورت توجه به توسعه صاادرات غيرنفااي را مطار مايکنناد .همچناين افازايش
صادرات غيرنفاي در کشور با بهر ذياري از مزياتهااي نسابي واقعاي و قابال خلاق در
بخشهاي مخالف اقادادي تالش و برنامهريزي براي حفظ بازارهاي صادراتي و نفوذ در
بازارهاي هدف قابل دسايابي ميباشد.
مزيت نسبي يک اماياز پيوساه و ايساا نيست و در طول زماان و باا پيشارفتهااي
علمي و ايجاد فناوريهاي نوين از منطقهاي به منطقه ديگر و از محداولي باه محداول
ديگر اناقال پرير است بنابراين مزيت نسبي وابساه به عواملي مثل موجودي منابع روش
توليد تغييرات تکنولوژيکي و  ...است (نيوشيکا 2013 1و دادلي و مونيس.)2007 2
با توجه به اهميت مزيت نسبي در روابط تجاري کشورها بهدست آوردن يک الگوي
تجاري ماناسب با مزيتهاي نسبي براي آنها امري ضروري است .بدين لحاا مطالعاه
الگوي فهرست عامل تجارت براي کشورهايي که در جساجوي نوع عامالباري کاالهاا و
خدمات صادراتي و وارداتي هساند با توجه باه تکنولاوژي تولياد ايان کشاورها اهميات
مييابد .ايران نيز براي ذسارش روابط تجاري با دامنهاي از شرکاي تجاري خود نيازمناد
الگوي مناسب براي توليد صادرات و واردات کاالهاي مورد نياز است .از اينرو هدف ايان
مقاله بررسي مزيتهاي نسابي اياران براسااس نررياه ( )H-O-Vو اساافاد از فهرسات
عوامل است که در آن ميازان اساافاد از عوامال مخالاف در تولياد کاالهاا مشاخص و
مزيتهاي نسبي براساس فراوانيهاي بنيادي تعيين ميشاود .نااايج حاصال از آن ياک
الگوي مناسب تجاري براي کشور در ارتباط با شرکاي تجاري را ارائه ميدهد همچناين
امکان ايجاد يک بلوک تجاري بين ايران و شرکاي تجاري يا امکان يکپارچهسازي تجاري
مورد بررسي قرار ميذيرد بنابراين از لحا نرري بررسي مايشاود کاه رواباط تجااري
ايران تا چه ميزان باه فاروت تجاارت آزاد نزدياک اسات و آياا اياران براسااس نررياه
( )H-O-Vداراي مزيت نسبي است؟ شايان ذکر است که در ادبياات تجاارت باينالملال
1. Nishioka
2. Dudley and Moenius
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ايران کمار به ارزيابي نرريه ( )H-O-Vپرداخااه شاد و نقاش عاواملي مانناد سارمايه
انساني سرمايه دانش مخارج تحقياق و توساعه ( )R&Dانارژي و بهار وري باهعناوان
مجموعهاي از نهاد هاي تثثيرذرار بر توليدات قابل تجارت با ساير کشاورها دياد نشاد
است.
در اين پژوهش ابادا در بخش  2مباني نرري مزيت نسبي تجاري بياان مايشاود
سپس در بخش  3به مطالعات پيشين اشاار شاد و در بخاش  4الگاوي مطالعاه و در
بخش  5نحو تخمين مدل مطر و در نهايات در بخاش  6نايجاهذياري آورد شاد
است.
 -2مباني نظري
براساس نرريه ريکاردو وقاي کشوري در توليد تمام کاالها از برتري مطلق برخوردار
باشد کاالهايي را که در آنها بيشارين کارايي را دارد تولياد و صاادر کناد و در مقابال
کاالهايي را که مزيت کماري در آنها دارد از خارج وارد نمايد .با اجراي چنين سياسااي
اين کشور از مبادالت خارجي منافع بيشاري نسبت به انازواي اقاداادي کساب خواهاد
کرد .اين ديدذا که اساداللهاي اقادادي قويتري نسبت به نررياه مزيات مطلاق آدام
اسميت داشاه به نام نرريه مزيت نسبي شهرت يافاه اسات کاه مايتاوان آن را شاکل
تکامل يافاه نرريه آدام اسميت در نرر ذرفت .ريکاردو اعاقاد داشاه است که تفااوت در
مزيت نسبي به دليل تفاوت در بهر وري عوامل توليد ايجاد ميشود.
هکشر و اهلين برخالف ريکاردو اعاقاد داشاهاند که تفاوت در مزيت نسبي بهدليال
تفاوت در بهر وري عوامل توليد نيست آنها در نرريهاي که در نيماه اول قارن بيساا
ارائه کرد اند تفاوت در مزيت نسبي را ناشي از تفاوت در ميازان بهار منادي کشاورها از
عوامل طبيعي توليد ميدانساند .آنها نشان دادند که چنانچه توابع توليد دو کشور مشابه
باشند باز ه براي هر دو کشور مزيت نسبي وجود دارد و براي هر يک از آنها مزيات در
توليد کااليي است که عوامل توليد آن در کشور فراوانتر است .اذر در کشوري نيروي کار
فراوانتر از سرمايه و تکنولوژي ثابت باشد مزيت نسبي آن کشور در توليد کاالهاي کااربر
است زيرا در اين کشور نيروي کار بنا به کارکرد نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار ارزانتار
از عامل سرمايه ميباشد .بر عکس آن کشوري که داراي سرمايه بيشار است باياد تولياد

324

تحقيقات اقتصادي  /دورهي  ،54شمارهي  ،2تابستان 1398

خود را ماوجه کاالهاي سرمايهبر کناد زيارا سارمايه از کاار ارزانتار اسات (يااربروف و
ياربروف.)2009 1
نرريهي هکشر -اهلين ( )H-Oبه جاي فرت وجاود مزيات نسابي (آن ذوناه کاه
کالسيکها فرت ميکردند) به بررسي و تشري آن ميپردازد .اين نرريه تفاوت در وفاور
نسبي عوامل توليد و قيمت عوامل توليد را علت اصلي تفاوت در قيمت نسبي کاالها در دو
کشور پيش از تجارت ميداند .بنابراين هر کشور کااليي را صادر ميکند که عامل فاراوان
در توليد آن با شدت بيشار مورد اسافاد قرار ميذيرد .الباه اين نکاه قابال ذکار اسات
که منرور از فراواني عوامل توليد در يک کشور تنها فراواني مطلق آن نيست بلکه شدت
اسافاد از عوامل اهميت دارد.
2
در ادامه بسط و ذسارش قضيهي ( )H-Oو بعد از مطار شادن معمااي لئوناياف
داليل زيادي براي رد اين معما مطر شد و بسياري دليل آن را يکسان نبودن بهر وري
عوامل توليد بهويژ نيروي کار مطر کردند و ديگران علت آن را عدم تفکيک سرمايه به
سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني کرد اند (رايبيير .)2015 3عامل ديگر در ايجاد تنااق
در نرريه هکشر -اهلين فرت دو عاملي بودن تولياد (نياروي کاار و سارمايه فيزيکاي)
است در صورتي که کيفيت نيروي کار يا بهر وري آن در آمريکا و هناد بسايار مافااوت
ميباشد .از اينرو ونک ( )1986نشان ميدهد که بسط مادل دو عامال تولياد باه چناد
عاملي ميتواند مزيت نسبي کشورها را بهصورت دقيقتر و واقعيتر تعيين کند (ماسکاس
و نيوشيوکا  2009کييوتا  .)2013همچنين تجربه کشورهاي پيشرفاه نشان ميدهاد
که توضي نسبت رشد اقادادي و صادرات کااال و خادمات ياک کشاور فقاط از طرياق
سرمايه فيزيکي و تعداد شاغالن کافي نيست بلکه عوامل ديگري به جز سرمايه فيزيکاي
و نيروي کار وجود دارد که رشد اقادادي اين جوامع را موجب شد است .اين عوامل که
علت اساسي افزايش بهر وري سرمايه و نياروي انسااني باهشامار مايروناد عبارتناد از
سرمايه انساني و سرمايه دانش کاه سارمايه انسااني خدوصايات کيفاي انساان و ناوعي
سرمايه محسوب شد است که ميتواند زمينه بهبود بهر وري افازايش تولياد درآماد و
رفا را فراه کند و سرمايه دانش اندوخاه دانشهايي است که از آزمايشها و مطالعاات

1. Yarbrough & Yarbrough
2. The Leontief paradox
3. Ribierre
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بهدست آمد و مهارت افراد آن کشور باراي باهکااربردن ايان داناشهاسات (آموروساو
 2011کي يوتا  2013و دو و همکاران.)2016 1
در حقيقت اقاداددانان معاقدند کاه کمباود سارمايهذاراري در سارمايه انسااني و
سرمايه دانش عامل اصلي کند بودن سط رشد اقادادي در کشورهاي در حاال توساعه
است و تا زماني که اين کشورها اسافاد از علاوم داناش و افازايش ساط مهاارتهااي
حرفهاي را ارتقا نداد اند بازدهي و کارايي نيروي کار و سارمايه در ساط پااييني بااقي
ميماند و رشد اقادادي با کندي و با هزينههاي سنگينتر صورت ميذيرد .در حقيقات
ميتوان ذفت که سرمايههاي فيزيکي فقط زماني مولدتر خواهند شاد کاه کشاور داراي
مقادير الزم سرمايه انساني و سرمايه داناش باشاد .باهعباارتي ديگار سارمايه انسااني و
سرمايه دانش مکمل سرمايه فيزيکي است و موجب ميشود تا از سارمايههااي فيزيکاي
به صورت مناسبتتاري بهار بارداري شاود (زايماک 2015 2نيوشايکا  2013چان و
همکاران 2012 3و رجبزاد و همکاران  .)1394بهر وري نيز يکي از مفااهي مها در
اقاداد بهشمار رفاه است که چگونگي اسافاد از عوامل توليد در توليد محدول را نشان
ميدهد .در مفهوم کلي بهر وري عبارت است از نسبت سااند به نهاد هاي توليد .ارتقا
بهر وري بهعنوان يکي از منابع مه رشد اقادادي کشورها بهشمار ميرود.
بنابراين ونک ( )1986به جاي اينکه الگوي تجارت را براساس تفاوت عوامل توليد
(وفور نسبي عوامل) بيان کند الگوي تجارت را برمبناي فهرسات عامال تجاارت مطار
کرد است .يعني در کاالهاي صادراتي و وارداتي عوامل توليد چاه ميازان تاثثير دارناد
بهعبارتي شدت اسافاد هر يک از عوامل توليد در کاالهاي صاادراتي و وارداتاي چگوناه
است؟ همچنين بسط الگوي ( )H-Oاز وضعيت  2کشور  2کاال و با  2عامل توليادي باه
الگويي با فرت چند کشور چند کاال و چند عامل توليادي يکاي ديگار از مزايااي مادل
هکشر -اهلين – ونک )H-O-V( 4به شمار ميرود .يکي از مه تارين ويژذايهااي مادل
ونک اين است که تجارت کاالها ميتواند جانشين اناقال عوامل تولياد در باين کشاورها
شود .به منرور بررسي فهرست عامل تجارت از مدل هکشر -اهلاين -وناک ( )H-O-Vدر
چارچوب الگوي داد  -ساااند ( )I-Oاساافاد مايشاود (فينساارا .)2002 5براسااس
1. Do et al.
2. Zymek
3. Chen et al.
4. Heckscher-Ohlin-Vanek
5. Feenstra
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فروت بازدهي ثابت نسبت به مقياس تکنولوژي ثابت و تابع تقاضاي هموتاياک در باين
کشورها ماغيرهاي زير براي بهدست آوردن فهرست عوامل کشور  iتعريف ميشود:
 =Qiبردار  N*1توليد
 =Ciبردار  N*1مدرف
 =Tiبردار  N*1خالص صادرات
 =Viبردار  M*1موجودي عوامل توليد
 =Qwبردار  N*1توليد دنيا
 =Cwبردار  N*1مدرف دنيا
 =Vwبردار  M*1موجودي عوامل توليد دنيا ()Vw= €Vi
 =Aماتريس  M*Nضرائب فني که عناصر ) A (n , mنشان ميدهد که چاه مقادار
عامل  mبراي توليد يک واحد کاالي  nمورد نياز است.
براين اساس فهرست عوامل تجارت براي کشور  iبهصورت زيرتعريف ميشود:
ATi = Vi − Si Vw
() 1
که  siيک اسکالر اسات و نشااندهناد ي ساه کشاور iام در مدارف دنياا اسات
( .)si=ci/cwرابطه ( )1با اسافاد از روابط زير اثبات مايشاود تجاارت کشاور iام برابار
ميباشد با توليد داخلي منهاي مدرف داخلي:
Ti = Q i − Ci
() 2
اجزاي مثبت ايان باردار نشااندهناد ي صاادر شادن کااالي  nو اجازاي منفاي
نشاندهند ي وارد شدن آن است همچنين ميتوان صادر يا واردشدن عوامل توليد را از
اين طريق نشان داد چون عاملي که در توليد کاالهاي صادراتي به کار ميرود باه منزلاه
صادرات و عاملي که در توليد کاالهاي وارداتي بيشار مورد اسافاد قرار مايذيارد جاز
واردات به حساب ميآيد.
1
با در نررذرفان وجود تابع مطلوبيت هموتايک يکسان در بين کشورها بردارهااي
مدرف همه کشورها با يکديگر ماناسب است .بدين ترتيب مدارف کشاور  iياک تاابع
خطي از مدرف دنيا خواهد بود:
Ci = S i C w
() 3

1. Identical Homothetic Utility Functions
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درحالت تعادل مدرف کل دنيا برابر با توليد کل دنياست ( )Cw=Qwپس مايتاوان
رابطه ( )3را بهصورت زير نوشت:
Ci = S i Q w
() 4
عالو براين تعادل در بازار عوامل زماني برقرار ميشود که عرضه عوامل تولياد ( 𝑖)V
و تقاضاي آن (  )AQiبا ه برابر باشند:
AQ i = Vi
() 5
𝑤AQ 𝑤 = V

سرانجام براساس روابط ( )5( )4( )2و ( )6ميتوان اثبات کرد:
Fi = Vi − Si Vw , Fi = ATi
() 7
 Fiنشاندهند ي فهرست عوامل تجارت يا عوامل درذير تجارت در کشور  iام است.
ونک نشان ميدهد که با تقسي رابطه ( )7بر موجودي عوامل توليد دنيا ( )Vwميتاوان
ارتباط بين عوامل به کاربرد شد در تجارت و موجودي آنها را در کشاور  iنشاان داد
مثالً براي عامل  kام:
− Si

Vk
i

=

Fk
i

() 8
در اين نرريه کشور  iزماني در عاملي مانناد  kفراواناي دارد کاه  Fiمثبات باشاد
يعني:
k

Vk
w

> Si

Vk
w

Vk
i

() 9
به طور مشابه اذر منفي باشد عامل  kدر اين کشور کمياب اسات بناابراين بار
طبق الگوي ( )H-O-Vميتوان نايجه ذرفت که  Fiفهرست عامل باري را در صاادرات و
واردات نشان ميدهد .اذر در يک کشور  Fkمثبت باشد درآن عامال توليادي نسابت باه
ديگر کشورها فراواني نسبي وجود دارد که به منزله مزيت نسبي در آن محدول اسات و
بايد صادر شود و به همين ترتيب اذار  Fkمنفاي باشاد کشاورهاي ديگار در آن عامال
فراواني دارند و بايد آن عامل وارد شود .بهطور کلي اذر موجودي عوامل توليد در کشاور
 iترتيبي بهصورت زير داشاه باشند:
Fik

()10
آنگا براساس رابطه (:)7

Vm

V3

V2

w

w

w

> V2i > V3i > ⋯ > Vi3

Vk
w

V1i
V1w
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> V2i > V3i > ⋯ > Vi3

F1i
V1w

Fm

F3

F2

w

w

w

fl
fk
= fe
⋮
[fm ]M×1

F𝑖m

()11
بنابراين ميتوان اينذونه اسادالل کارد کاه کشاورها صاادرکنند خاالص کاااليي
هساند که عامل فراوان در آن بهکار ذرفاه شد است .پاس باراي هار بخاش اقاداادي
ميتوان برداري از فهرست عوامل توليد (نيروي کار سرمايه انرژي و )...را بهدست آورد:

()12

با توجه به اينکه در بررسي روابط تجاري ايران و ادبيات نرري مرتبط به آن کماار
به تدري الگوي ( )H-O-Vپرداخاه شد است در اين مطالعه سعي ميشود مدلساازي
نرريااه هکشاار -اهلااين -ونااک ( )H-O-Vدر بخااش تجااارت خااارجي ايااران و شاارکاي
تجارياش مورد بررسي قرار ذيرد .با توجه به مطالعات انجام شد در کشورهاي در حاال
توسعه و توسعه يافاه عوامل توليد مافاوتي ميتواند در فهرست عوامل کشور قرار ذيارد
تا مزيتهاي آن کشور بهصورت و اقعيتر مشخص شاود .باراي مثاال نيوشايکا ()2013
به نقش سرمايه دانش در توضي مزيتهاي نسبي ژاپن اشار ميکند و کييوتا ()2013
به نقش سرمايه انساني در توسعه صاادرات کشاورها اشاار دارد همچناين آموروساو و
همکاران به اثر مخارج تحقيق و توسعه برصادرات کشورها اشاار دارناد .ايان نررياه باا
تمام نقاط قوتي که در توضي مزيت نسبي کشورها دارد اماا در برخاي ماوارد باا نقااط
ضعف نيز روبرو شد است .بسياري از اقاداددانان ضعف نررياه هکشار– اهلاين -وناک
( ) H-O-Vرا به دليل مفروضات محادود کنناد ايان مادل مانناد تکنولاوژي يکساان و
برابرسازي قيمت عوامل ميدانند (ترفلر 1999 1و داوياس و همکااران .)2001 2آنهاا
معاقدند بر پايهي اين نرريه کشورهايي که داراي موجودي عوامل يکسااني هسااند باه
مرور زمان حج تجارت بين اين کشورها کاهش مييابد .به طور کلي ايان نررياه باراي
بررسي تجارت بين يک کشور درحال توسعه و يک کشور توسعه يافااه باه خاوبي عمال
ميکند اما براي دو کشور توسعهيافاه اينذونه نيست چون اين کشورها به تجاارت درون
صنعت بيشار ميپردازند (دبرا .)2003 1از اينرو پديد تجارت درون صنعت در نايجه
1. Trefler
2. Davis et al.
3. Intra Industry Trade
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تمايز محدول در بازارهاي رقابت ناقص (رقابت انحداري) و وجود صرفهجوييهاي ناشي
از مقياس بروز ميکند .در ايان خداو کاروذمن باهطاور مشاخص نشاان مايدهاد
کشورهايي که داراي موجودي مشابه کافي هساند از آزادسازي تجاري نفع ميبرناد .اماا
2
اقاداددانان ديگري معاقدند به دليل تفاوت در ميازان فعالياتهااي تحقياق و توساعه
( )R&Dبهعنوان عاملي براي توسعه تکنولوژي در ايان کشاورها و همچناين تفااوت در
موجودي سرمايه دانش 3ميتوان از فهرسات عوامال باراي بررساي تجاارت کشاورهاي
توسعه يافاه اسافاد کرد (داوياس و همکااران )1997 4باهطاوري کاه در کشاورهاي
 OECDکه تشابه اقادادي دارند جريان تجاري بين آنها ذسارش يافاه است .تحقياق
و توساعه اساسايتارين مؤلفاههااي خلاق تکنولاوژي و وقاوع پيشرفتهاي تکنولاوژي
هساند و زماني تثثير آنها بر اقاداد کشورها نمايان ميشود که در تولياد کاالهاا ماورد
اسافاد قرار ذيرند يا تجاريسازي شوند .به طور کلي زماني کاه فعالياتهااي  R&Dدر
توليد کاال و خدمات به درساي مديريت شود بنگا به وضعيت کاارايي و رقااباي دسات
مييابد بنابراين نميتوان نقش عامل تحقيق و توسعه را در تعيين مزيت نسبي کشاورها
ناديد ذرفت .اهميت فعاليتهاي  R&Dدر کااهش هزيناههااي تولياد و خاصايت ضاد
رکودي آن است و در حقيقت هر اقادادي به رکود ميرسد مگار اينکاه در آن ناوآوري
اتفاق افاد .تجارب کشورها نشان ميدهد که  R&Dنقش مهمي در تعيين مزيات نسابي
آنها ايفا ميکند (نيوشيکا  2013و ساور 2017 5و دوروک.)2015 6
بنابراين الگوي تجارت خاارجي و مزيات نسابي اياران و شارکاي مناخاب تجااري
براساس نرريه ( )H-O-Vو در قالب فهرست عوامل توليد مورد بررسي قرار ميذيرد .باه
طوري که تعيين کنند هاي ذوناذوني مثل سرمايه انساني سرمايه دانش مخارج تحقيق
و توسعه و بهر وري بهعنوان نهاد وارد فهرست عوامل شد و ميزان عاملبري صاادرات
را در قالب مزيت نسبي کاالها و خادمات صاادراتي تعياين مايکناد .در اداماه پيشاينه
پژوهش براساس مطالعات خارجي و داخلي مرتبط با نررياه هکشار-اهلاين-وناک بياان
شد است.

1. Debaere
2. Research and Development
3. Knowledge Capital
4. Davis et al.
5. Sauré
6. Doruk
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 -3پيشينه پژوهش
ماسکاس و نيوشيوکا ( )2009مطالعهاي در ماورد مادل ( )H-O-Vو تفااوتهااي
توسعهيافاگي کشورها و بهر وري در تجاارت را باراي  29کشاور  OECDباا اساافاد از
جدول داد  -سااند سال  1995و  1997به قيمتهاي جاري انجام داد اند کاه نشاان
ميدهد شکستهاي نرريه هکشر-اهلين-ونک به دليال فارتهااي محادود کنناد آن
مانند تکنولوژي يکسان است .در صورتي که با در نرر ذارفان تفااوتهااي تکنولاوژي و
بهر وري اين نرريه براي بررسي تجارت بين کشورهاي توساعه يافااه و در حاالتوساعه
جوابگو است .آنها در مقاله خود نشان داد اند کاه تفااوتهااي تکنولاوژي بهار وري و
کارايي نيرويکار در تجارت باينالملال تاا چاه اناداز اهميات دارد .باه عباارتي نشاان
ميدهند که اذر کشوري عامل بهر وري باالتري داشاه باشاد آن کشاور عامال سارمايه
انساني بيشاري دارد و به اين مطلب اشاار مايکنناد کاه تواناايي نررياه ( )H-O-Vدر
تحليل روابط تجاري ه به موجودي نسبي عوامل و ها باه تفااوت در بهار وري آنهاا
اشار دارد.
2
الي و چااانژو ( )2007در مطالعااهاي بااا عنااوان تکنولااوژي موجااودي عواماال و
فهرست عوامل در تجارت دوجانبه با بررسي  41کشور توسعهيافااه و درحاالتوساعه باه
اين نايجه ميرسند که فهرست عوامل براي کشورهايي که تفااوت در موجاودي عوامال
آنها بيشار است عملکرد خوبي را نشان ميدهد .نررياه ريکااردو کاه باه تفااوتهااي
تکنولوژي توجه دارد تجارت بين کشورهايي با فراواني سرمايه را بهار پيشبيني ميکند
تا نرريه هکشر -اهلين که به تفاوتهاي موجودي عوامل توجه دارد.
ترفلر و چان ژو )2010( 3در بررسي ساخاار پيش بيني فهرسات عوامال باراي 41
کشور به اين نايجه رسيد اند که پيشبيني ونک به دو دليل با شکست روبارو مايشاود:
يک نبود تعريفي جامع و کامل از فهرست عوامل ونک و ديگري بهدليل در نرار ذارفان
فرت يکسان بودن تکنولوژي در ميان کشورهاست .آنها به اين نايجه رسيد اند که اذار
تنها فرت مدرف مشابه 4در نرر ذرفاه شود پيشبيني ونک با مشکل روبرو نخواهد شد.
آموروسو و همکاران )2011( 5تکنولاوژي و موجاودي عوامال را باهعناوان عوامال
تعيينکنند مزيت نسبي در نرر ميذيرناد .آنهاا در مطالعاه خاود در بررساي اقادااد
1

1. Maskus and Nishioka
2. Lai and Chun Zhu
3. Trefler and Chun Zhu
4. Consumption Similarity Condition
5. Amoroso et al.
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مکزيک به اين نايجه ميرسند که تفاوت در موجودي عوامال براسااس نررياه هکشار-
اهلين نسبت به تفاوت در بهر وري عوامل براساس نرريه ريکاردو بهار ميتواناد رواباط
تجاري مکزيک و شرکاي تجارياش را توضي دهد.
کي يوتا )2013( 1در بررسي تغييرات مزيت نسابي ژاپان باا اساافاد از فهرسات
عوامل تجاري بيان ميکند که با توجه به رشد سريع کشورهاي در حال ظهاور سارمايه
انساني بهعنوان يکي از مه ترين منابع مزيت نسبي است و عامل مهارت ميتواند در اين
مزيت تغيير ايجاد کند .همانذونه که شکاف مهارت در بين کاالهاي صادراتي و وارداتاي
ژاپن در سالهاي اخيرکاهش يافاه است و ژاپن ميتواند مزيت خود را در ايان کاالهاا از
دست بدهد .اما تکنولوژي ميتواند با ارتقا ساخاار صنعاي اثر مثباي بر روي مولفههااي
ماتريس ضرائب فني داشاه باشد و احامال آن را کاهش دهد.
نيوشيوکا )2013( 2با اسافاد از مدل هکشر -اهلين -ونک سعي در مقايساه باين
عوامل سرمايه فيزيکي 3و سرمايه دانش دارد .او در مقالهاي با عناوان تحقياق و توساعه
تجارت در نهاد هاي واسطهاي و مزيت نسبي کشورهاي پيشرفاه به اين نايجه ميرساد
که کشورهاي پيشرفاهاي مانند ژاپن در توليد کاالهايي با تکنولاوژي بااال کاه داناشبار
هساند مزيت دارند و توليد کاالهاي کاربر بايد بهصورت بارونساپاري باه کشاورهاي در
حال توسعه سپرد شود.
4
کوباال و همکاااران ( )2016بااا اسااافاد از چااارچوب نرريااه ( )H-O-Vتجااارت
محدوالت چوب را در کشورهاي اروپايي بين سالهاي  2007-1995مورد بررسي قارار
ميدهند .ناايج بهدست آمد نرريه هکشر-اهلين -وناک را تثيياد مايکناد و همچناين
نشان ميدهد که موجودي عوامل توليد (مانند جنگل) ميتواند تفاوت در تجارت خاالص
محدوالت چوب مانند کاغر و مبلمان را توضي دهد.
تقوي و همکاران ( )1390در مقالهاي باا عناوان بررساي و تحليال مادل هکشار-
اهلين -ونک در اقاداد ايران با کمک الگوي داد  -سااند ) (IOفهرست عامال تجااري
بخشهاي اقادادي را براي سالهاي  1370و  1380ارزيابي نمود اند تا مشاخص شاود
که در توليد کاالها و خدمات صادراتي و وارداتي هر يک از عوامال سارمايه نياروي کاار
(ساد و ماخدص) و حاملهاي انرژي چه ميزان تثثير دارند .ناايج نشاان مايدهاد کاه
1. Kiyota
2. Nishioka
3. Physical Capital
4. Koebel et al.
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فهرست عامل تجاري در  67درصد از فعاليتها ( 28بخش) منفاي باود ودر  33درصاد
فعاليتها ( 13بخش) که وفور نسبي عوامل داشاهاند مثبت است.
افشاري و موحد ( )1390در آزمون تئوري هکشر -اهلاين -ساموئلسان در تجاارت
درون صنعت ايران با اسافاد از روش برآورد پوياي  GMMباه بررساي ميازان تاثثيرات
ماغيرهاي اين مدل بر تجارت درون صنعت ايران با کشورهاي منطقاه  MENAدر طاي
دور  1378-1386با اسافاد از داد هاي ترکيبي پرداخاه و به اين نايجه رسيد اند کاه
از ميان عوامل توليد سرمايه انساني ک ترين تثثير را بار تجاارت درون صانعت اياران باا
کشورهاي منطقه  MENAدارد و مزيتهاي نسبي تجارت درون صنعت ايران در بيشاار
موارد در طول زمان تغيير نکرد است.
ناظمان و موحدمنش ( )1390در بررساي ارتبااط تجاارت درون صانعت و مزيات
نسبي در اقاداد ايران بيان ميکنند که ميازان تجاارت درون صانعت اياران باا دنياا در
حج پاييني قرار دارد همچنين با اسافاد از شااخص تجاارت درون صانعاي ذروبال و
لويد در طي سالهاي  1997-2006نشان مايدهناد کاه باين تجاارت درون صانعت و
مزيت نسبي آشکار شد در اقاداد ايران يک رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.
با توجه به مطالعات مطر شد تقوي و همکاران ( )1390تنها مطالعهاي است کاه
روابط تجاري ايران را براساس نرريه ( )H-O-Vمورد بررسي قارار داد اسات کاه البااه
محدود به عوامل نيروي انساني سرمايه و انرژي و تنها براساس جادول داد -ساااند در
سال  70و  80بود است .در صورتي که مطالعات در ساير کشورها نشاان مايدهاد کاه
عواملي مانند سارمايه داناش ياا مخاارج تحقياق و توساعه ( )R&Dنقاش مافااوتي در
شکلذيري مزيتهاي تجاري داشاه است ولي تنها از جنبهي تحليل پاراماري به آنهاا
پرداخاه شد است .بنابراين به دليال وجاود محادوديت مطالعاات از نرار بررساي ايان
موضوع در تجارت ايران و اهميت اين نرريه در تدري الگوي تجاري کشورهاي در حاال
توسعه و نوظهور اين مطالعه سعي دارد مزيت نسبي ايران را براساس مادل ( )H-O-Vو
بسط فهرست عوامل مورد ارزيابي قرار دهد.
 -4الگوي مطالعه
همان طور که بيان شد است با توجه به کمبود مطالعات در مورد نررياه هکشار-
اهلين -ونک ( )H-O-Vدر اقاداد ايران اين مطالعه قداد دارد رواباط تجااري اياران را
براساس اين نرريه با تنوع بخشيدن به فهرست عوامل بهذونهاي مورد ارزيابي قارار دهاد
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که نقش هر يک از عوامل توليد در تجارت مشخص شاود و براسااس ميازان عامالباري
کاالها مزيتهاي نسبي آنها نيز آشکار شود.
بر پايه ي مباحث مطر شد در بخشهاي قبل مدل هکشر -اهلين باراي بررساي
سه عوامل توليد در تجارت از چهار دساه ماغير اسافاد ميکند:
 )1ماغيرهايي که عملکرد صادرات يک صنعت خا در آن کشاور را نشاان دهاد
مانند لگاريا ارزش صادرات يا لگاريا مزيت نسبي آشکار شد ()RCA
 )2ماغيرهايي که ويژذيهاي يک کشور را نشاان دهاد مانناد لگااريا موجاودي
عوامل توليد
 )3ماغيرهايي که ويژذيهاي صنعت را نشان دهد مانند شادت اساافاد از عوامال
توليد يا ميزان عاملبري و
 )4ماغيرهايي که نشان دهند اثرات ثابت صنعت و کشور باشد.
2
به اين ترتيب و با توجه به ادبيات موجود (کور 2010 1و کونات و ملياز )2007
فرم اوليه يک الگوي تجارت خارجي بهصورت زير تعريف ميشود:
Ln X is = αi + αs + β1 LnK i k s + β2 LnHi hs + eis
()13
که در آن  Xisارزش صادرات کشور  iاز صنعت  αi sاثارات ثابات کشاور  αs iاثار
ثابت صنعت  Ki sموجودي نسبي سرمايه فيزيکي کشور  ksشادت اساافاد از سارمايه
فيزيکي بخش  Hi sموجودي سرمايه انساني و  hsشدت اساافاد از سارمايه انسااني در
بخش  sاست.
آموروسو و همکاران ( )2011در مطالعه خود باا توجاه باه نررياه مزيات نسابي
ريکاردو که بيان ميدارد عملکرد نسابي صاادرات باه بهار وري نياروي کاار ( )LPisنياز
بساگي دارد ماغير بهر وري نيروي کار را به معادله ( )13اضافه کارد و رابطاه ( )14را
بهصورت زير تدري ميکنند:
Ln X is = αi + αs + β1 LnK i k s + β2 LnHi hs + β3 LNLPis +eis
()14
بعد از مطر شدن معماي لئونايف همانذونه که پيش از اين بيان شد عامل مه
در ايجاد تناق در نرريه هکشر -اهلين فارت دو عااملي باودن تولياد (نياروي کاار و
سرمايه) است .بار ايان اسااس تقساي بنادي کاالهاا برحساب کااربري و سارمايهباري
تقسي بندي جامعي نيست بنابراين ونک براي مشخص کردن مزيتهااي نسابي و حال
1. Chor
2. Cunat & Melitz
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معماي لئونايف فهرست عوامل را در نرر ذرفاه که در آن حالت دو عامل توليد در نرار
ذرفاه شد در مدل هکشر -اهلين به حالت  nعااملي بساط داد شاد اسات و عاواملي
مانند نيروي انساني ماهر و غيرماهر سرمايه فيزيکي سرمايه انسااني و بهار وري در آن
مورد بررسي قرار ميذيرد (ترفلر  .)1999همچنين مطالعات اخير و بررسي روند تجارت
کشورهايي مانند ژاپن و کر نشان مي دهاد کاه نقاش عاواملي مانناد سارمايه داناش و
مخارج  R&Dدر بررسي مزيت نسبي اين کشورها حاائز اهميات اسات (ليمار 2000
ماسکاس و نيوشيوکا  2009کييوتا  )2013بنابراين در اين مطالعه عاالو بار نياروي
کار سرمايه فيزيکي و انرژي عوامل بيشاري مانند مخارج تحقياق و توساعه بهار وري
سرمايهدانش و سرمايهانساني مورد بررسي قرار ميذيرد که در مطالعه نيوشيوکا ()2013
نيز به آن اشار شد است .از ايان رو رابطاه ( )14براسااس عوامال تولياد مطار شاد
بهصورت زير تعمي مييابد:
LnEX it = γ0 + γ1 LnSLit + γ2 LnUSLit + γ3 LnPCit
()15
+γ4 LnHCit + γ5 LnEit + γ6 LnKCit
+γ7 LnEFit + mi (LnR&Dit ) + eit

الگوي فوق براساس نرريه هکشر -اهلين -ونک بهصورت تجربي تدري شد است
بهطوريکه در آن ماغيرهاي توضيحي بهعنوان نهاد بر مزيت نسبي تثثيرذرار است .کاه
در آن  EXنشان دهند صادرات کاال و خدمات  SLنياروي کاار مااهر  USLنياروي
کار غيرماهر  PCسارمايه فيزيکاي  HCسارمايه انسااني  Eانارژي  R&Dمخاارج
تحقيق و توسعه EF 7بهر وري و  KCسرمايه داناش مايباشاد .نياروي کاار مااهر و
غيرماهر براساس سط سواد آنها مورد تفکياک قارار مايذيرناد براسااس مطالعاات و
نرريههاي موجود (سائور  )2017انارار ميرود که تمام ماغيرهاي مورد بررسي اثارات
پاراماريک مثبت بر مزيت صادراتي کشورها داشاه باشاند و تنهاا اثار مخاارج تحقياق و
توسعه بر صادرات مشخص نباشد زيرا تخديص منابع مالي به تحقيق و توسعه در رواباط
تجاري بين کشورهاي توسعهيافاه و در حال توسعه از توزيع يکساني پيروي نمايکناد و
1. Leamer
2. Skilled labor
3. Unskilled labor
4. Physical Capital
5. Human Capital
6. Energy
7. Research and development expenditure
8. Efficiency
9. Knowledge Capital
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براساس ادبيات تجربي نميتوان اناراري از نوع عالمت اين ارتبااط باا صاادرات داشات.
چون در مطالعات مخالف اين ماغير رفاار مافاوتي را از خاود نشاان داد اسات (الي و
چان ژو  )2007به همين دليل تحليل روابط دو جانباه در آن محادود باه ياک رابطاه
پاراماري نميشود.
از سويي مخارج تحقيق و توسعه بر جنبههااي مافااوت و ماناوعي اسااوار اسات
بهطور مثال مخارج تحقيق و توسعه در چارچوب الگوي توليد و شيو توليد قرار ميذيرد
و از آن بهعنوان تحول در بهر وري عوامل توليد ياد مايشاود ياا شادت بهيناه ساازي
عوامل در طي زمان بهعنوان پيشرفت تکنولوژي محسوب ميشود که البااه در کشاورها
صنايع و بنگا ها بهصورت مافاوتي ظهور مايياباد .از ايان رو اثارات مخاارج تحقياق و
توسعه بر صادرات کاالها و خدمات مزيتدار تنهاا از طرياق ياک رابطاه پااراماري قابال
ارزيابي نيست.
عالو بر اين بهدليل تفاوت در فرهنگ و سياستهاي حاک بر کشاورهاي مخالاف
همچنين شرايط اقليمي مافاوت از اين منرار کاه شاکل و علات وقاوع آن در کشاورها
مافاوت است بنابراين اثر آنها بر مزيت نسبي به طور کامل مشاخص نيسات و در ياک
فضاي ذسارد نرري شکل ميذيرد که فرم تابعي خاصي را ندارد.
با توجه به اينکه در رذرسيون پاراماري نوع ارتباط بين ماغيرهاي وابساه و مساقل
شناخاه شد است اما ممکن است پارامارهاا مقاادير مافااوت و ناشاناخاهاي را شاامل
شوند اما رذرسيون ناپاراماري زماني اسافاد ميشاود کاه آذااهي قبلاي در ماورد ناوع
واقعي تابعي که قرار است برآورد شود وجود نادارد در حقيقات از قبال تاابع مشخداي
براي ارتباط بين ماغير مساقل و وابساه در نرر ذرفاه نميشود .در واقاع در رذرسايون
ناپاراماري ماغيرها از ابادا محدود به يک رابطه درجه اول يا درجه دوم نميشوند بلکاه
اين خود مدل است که به ماغير خط ميدهد تا ارتباط واقعي خاود را باا ماغيار وابسااه
نشان دهد (ماليکو و سان 2017 1چن و دانگ 2012 2و ترابي و بقاييپور .)1393
بر اين اساس با توجه به مفهوم مخارج تحقيق و توسعه ( )R&Dو نوع ارتبااط آن
با صادرات براي بررسي تثثير عوامل توليد بر صادرات باياد از ياک مادل شابهپااراماري
اسافاد شود زيرا کاربرد روشهاي شبه پاراماري کاه مشخداات سااخاار پارامارياک و
ناپاراماريک را با ه دارند ميتواناد مناساب باشاد (دورالف و بلاوم 2010 3و اوحادي
1. Malikov and Sun
2. Chen and Dong
3. Durlauf and Blume
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اصاافهاني و طيبااي  .)2014بنااابراين معادلااه ( )15کااه داراي دو بخااش پاراماريااک و
ناپاراماريک است بهصورت زير بيان ميشود:
LnEX it − LnEX jt = γ0 + γi xi + mi (zi ) + eis
()16
که در آن  γ0و  γiپارامارهاي مدل و  EXصادرات و  xiنشاان دهناد ماغيرهاايي
است که اثر مشخص دارند مانند سرمايه فيزيکاي سارمايه انسااني نياروي کاار مااهر
غيرماهر و انرژي که در حقيقت قسمت پارامارياک مادل را تشاکيل مايدهاد mi .ياک
شکل تبعي دارد که توزيع آن ممکن است مشخص نباشاد zi .شاامل ماغيرهاايي مانناد
مخارج تحقيق و توسعه ( )R&Dاست که اثر نامشخص و ناپاراماريک دارند که اين اثر را
𝑚[
 miنشان ميدهد کاه تاابع توزياع نامشاخص دارد و معماوال برآودکنناد آن ])𝑖𝑧(𝑖 ̂
براساس روشهاي مافاوتي بهدسات مايآياد کاه يکاي از پرکااربردترين برآوردذرهااي
ناپاراماريک برآوردذر کرنل ميباشد (پاذان و يوال .)1999 3
 -5نتايج تجربي
براي بررسي مزيتهاي نسبي اياران و شارکاي تجااري آن (چاين اماارات عاراق
ترکيه کر جنوبي هند ژاپن روسيه و آلمان) براساس نرريه هکشر-اهلين -وناک اثار
هر يک از عناصر فهرست عوامل بر پاانسيل صادراتي آنها از طريق برآورد الگاوي شابه
پاراماري فوق الرکر مورد ارزيابي قرار ميذيرد نوآوري اين پژوهش بسط مادل هکشار-
اهلين -ونک و در نررذرفان اثر  8عامل نيروي کار ماهر نيروي کار غيرمااهر سارمايه
انساني سرمايهفيزيکي سرمايهدانش مخاارج تحقياق و توساعه بهار وري و انارژي در
بررسي مزيت نسبي است که داد هاي نيروي کاار مااهر و غيرمااهر صاادرات و مخاارج
تحقيق و توسعه از سايت بانک جهاني  (WDI)4ذرفاه شد و داد هاي سارمايه داناش و
سرمايه فيزيکي از سايت ) Penn World Table (PWTو براي داد هاي انرژي سارمايه
دانش و بهر وري از سايت  OECD5براي دور زماني  1990-2016بهدست آمد است.
همان طور که قبال اشار شد به دليل اينکه برخي از ماغيرها مانند مخارج تحقياق
و توسعه ( )R&Dاثر مشخدي بر صادرات ندارد (يعني ه ميتواند اثر مثبات و ها اثار
منفي داشاه باشد) و بهصورت پاراماريک و صري در مدل وارد نميشود باراي تخماين
1. Ohadi Esfahani and Tayebi
2. Kernel
3. Pagan and Ullah
)4. World Development Indicators (WDI
)5. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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مدل نميتوان از روشهاي پاراماريک اساافاد کارد (مامونيااس و همکااران 2006 1و
قائمي و سليميفر  )1392بنابراين با توجه به اينکه در اين مدل يکسري از عوامال اثار
پاراماريک و برخي اثار ناپارامارياک دارناد در ايان پاژوهش از روش شابه پارامارياک
اسافاد شد است .بنابراين بارآورد مادل داراي دو قسامت اسات ياک قسامت نشاان
دهند ي بخش پاراماريک مدل و قسمت ديگار شاامل بخاش ناپارامارياک اسات .روش
پاراماريک براساس رهيافت داد هاي تابلويي با اثرات ثابت ميباشد (بالاااجي )2008 2و
در بخش ناپاراماريک از تخمينزن کرنل ناداريا  -واتسون 3جهت محاسبه ضرائب معادله
اسافاد شد است .در اين روش هر مشاهد بيشار تحت تثثير مشاهد هايي است که در
همسااايگي نزديااک آن هساااند .در حقيقاات حاارف تعاادادي از مشاااهد هااايي کااه در
همسايگي بسيار دور قرار دارند بهصورت اساسي منجر به تغيير نايجهذياري نمايشاود
(جوهانسون .)2004 4از مزاياي مه و جالب توجه رويکرد ناپارامارياک ايان اسات کاه
نيازي به فرت مانايي ماغيرها ندارد (باندي و فيليپس.)2003 5
براي تخمين رابطه ( )15از نرم افزار  Stata14اسافاد شد است که ناايج حاصال
از بخش پاراماريک در جدول ( )1و ناايج حاصال از بخاش ناپارامارياک در نماودار ()1
بهصورت يک ناحيه سايهدار در اطراف منحني ماغير وابساه آورد شد است:
جدول  .1تخمين پارامتريک الگوي هکشر-اهلين-ونک ايران و شرکاي تجاري
متغير

ضرايب

آماره t

|Pr > |t

LnHC

5/17

3/15

0/003

LnPC

0/35

2/19

0/033

LnE

0/037

0/11

0/911

LnKC

0/40

2/14

0/037

LnEF

0/025

2/31

0/025

LnSL

0/60

2/47

0/017

LnUSL

0/40

2/76

0/008

منبع :يافاههاي پژوهش
1. Mamuneas et al.
2. Baltagi
3. Nadaraya-Watson
4. Johansson
5. Bandi and Philips
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نمودار  .1ارتباط ناپارامتريک بين مخارج تحقيق و توسعه ( )R&Dو صادرات
منبع :يافاههاي پژوهش

ناايج بهدست آمد نشاندهند ي ميزان تثثير عوامال تولياد مخالاف بار صاادرات
کشورهاي نمونه يعني ايران و شرکاي تجاري مناخاب آن اسات کاه نساباا ساازذار باا
انارارات مي باشد .از بين اين عوامل سرمايهانساني بيشارين تاثثير را بار مزيات نسابي
کشورها و صادرات آنها داشاه است بدين معني که آموزش نيروي انساني ماناساب باا
صنايع داراي قدرت رقاباي در کشورها ميتواند منجر به افزايش صاادرات ايان کشاورها
شود که منطبق با مطالعه اندرسون و جانسون )2010( 1است در عمل سارمايه انسااني
تثثير بهسزايي بر قابليت صادرات کاالهايي دارد که در توليد آنها اين نوع سرمايه بهکاار
ميرود .بهطور عمد سرمايه انساني بهعناوان يکاي از مها تارين مناابع مزيات نسابي
محسوب ميشود و نيروي کار بهويژ نيروي کار مااهر ها نقاش باهسازايي در افازايش
صااادرات کشااورهاي در حااال توسااعه دارد کااادوچنيکوف و فاادايونينا )2017( 2نشااان
ميدهند اذر چه اثر منابع انساني و مالي در طي زمان کاهش يافاه اسات اماا همچناان
1. Andersson and Johansson
2. Kadochnikov and Fedyunina
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در افزايش ظرفيت توليد کاالهاي قابل رقابت داراي اهميت هساند و نقش باهسازايي در
افزايش صادرات کشورها دارند.
همچنين ناايج تجربي بهدست آمد نشان ميدهد که سارمايه داناش اثار مثبات و
معناداري بر صادرات دارد اين ناايج مشابه ناايج فليشر و همکااران )2015( 1کاييوتاا
( )2013و نيوشيکا ( )2013است به طوري که سرمايه دانش منجر به افزايش بهر وري
و توليد خواهد شد و مزيت نسبي کشور را باه سامت صانايع باا تکنولاوژي بااال اناقاال
ميدهد .طبق ناايج حاصل شد بهر وري نيز اثر مثباي بر صاادرات دارد کاه باا نااايج
ماسکاس و نيوشيکا ( )2009مطابق است .در حقيقات تفااوتهااي بهار وري در ارتقاا
مزيت نسبي کشورها اهميت دارد و نشانگر درسااي ايان نررياه مايباشاد کاه افازايش
بهر وري به مثابه داشان عوامل توليد بيشار است بنابراين با تغيير بهار وري موجاودي
نسبي عوامل توليد نيز تغيير مييابد که نااايج باهدسات آماد نياز موياد ايان نررياه
ميباشد.
تمام عوامل مورد بررسي داراي اثر مثبت و معناداري هسااند باه جاز انارژي کاه
ضريب مثبت دارد اما از لحا آماري معنادار نيست که ميتواند به دليل کااهش نقاش
انرژي در توليد کاالها و خدمات و جايگزين شدن انرژيهاي ديگر مانند بااد و خورشايد
باشد.
در بخش ناپاراماريک ه نمودار ( )1نشان دهند ي ارتباط باين مخاارج تحقياق و
توسعه و صادرات مباني بر رويکرد مزيت نسبي مايباشاد باه طاوري کاه ايان ارتبااط
بهخدو در سطو باالي  R&Dمطابق با نرريه هلپمن )1984( 2تقويات مايشاود و
بهعبارت واض تر هر چه سط  R&Dدر کشوري افزايش يابد مزيت صادرات آن کشاور
بهويژ در توليد کاالهاي تکنولاوژيبار نياز افازايش مايياباد (نيوشايکا  2013و کاو و
همکاران .)2009 3کييوتا ( )2013نيز نشان ميدهد که  R&Dاثر مثباي بر مولفههاي
ماتريس ضرائب فني دارد و از اين طريق براساس نرريه ونک منجر به افازايش صاادرات
ميشود بنابراين در بررسي مزيت نسبي کشورها بايد به تفاوتهااي آنهاا در تحقياق و
توسعه توجه شود زيرا اين تفاوتها به ايجاد مزيت براي برخي از کشورها منجر خواهاد
شد .همچنين نمودار ( )1نشان دهند ي عدم توانايي مادلهااي پارامارياک در توضاي
1. Fleisher et al.
2. Helpman
3. Coe et al.
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ارتباط بين مخارج تحقيق و توسعه ( )R&Dو صادرات است چون يک رابطاه غيرخطاي
بين دو ماغير را نشان ميدهد .همچنين شکل نمودار ذويااي ايان قضايه اسات کاه در
سطو باالتر  R&Dارتباط صادرات با مخارج تحقيق و توسعه تقويت ميشاود بناابراين
هر چه سرمايهذراري در بخش تحقيق و توسعه بيشار شود منجر به افزايش صادرات در
ايران و کشورهاي شريک تجاري خواهد شد.
 -6نتيجهگيري
هدف اين پژوهش بررسي پاانسيلهاي رواباط تجااري اياران باا شارکاي مناخاب
براساس مدل هکشر -اهلين -ونک و در چارچوب يک الگوي رذرسيوني شبه پارامارياک
بود است  .تمرکز نرريه ونک بر در نررذرفان چند عامل توليد به جاي دو عامل نياروي
کار و سرمايه است به طوري که طبق ناايج بهدست آمد عوامل نيروي کار ماهر نيروي
کار غيرماهر سرمايهانساني سرمايهفيزيکاي سارمايهداناش مخاارج تحقياق و توساعه
( )R&Dبهر وري و انرژي نهاد هاي توليدي هساند که ميتواند بهعنوان تعياينکنناد
مزيت نسبي جريان تجاري ايران با شرکاي عمد تجاري خود شاامل کشاورهاي چاين
امارات عراق ترکيه کر جنوبي هند ژاپن روسيه و آلمان معرفي شود.
ناايج تجربي نشان ميده د که تمام عوامال تولياد باه جاز انارژي اثارات مثبات و
معناداري بر صادرات ايران و شرکاي تجاري مناخب داشاه است بنابراين تعمي مدل از
دو عاملي به چند عاملي که مورد تثکيد نرريه هکشر -اهلين  -ونک است ميتواناد اثار
ماغيرها را بر مزيت صادرات با دقت بيشاري نشان دهاد .اثارات عاواملي مانناد سارمايه
انساني نيروي انساني ماه ر و سرمايه داناش نسابت باه سااير عوامال بيشاار اسات کاه
ميتواند بيانگر تثثير آموزش نيروي انساني و افزايش مهارت آن بر قدرت رقااباي صانايع
کشورهاي مورد مطالعه باشد .همچنين نشااندهناد ي ايان مطلاب اسات کاه سارمايه
انساني و سرمايه دانش از عوامل مه تعيين کنند مزيت نسابي ايان کشاورها هسااند.
عامل انرژي اثر معناداري ندارد که ميتواند به دليل اساافاد از انارژيهااي جاايگزيني
مانند انرژيهاي پاک در توليد و صدور کاالها و خدمات باشد و الباه زنگ خطاري باراي
کشورهايي مثل ايران بهشمار رود که وابساگي شديد به نفات دارناد .همچناين مخاارج
تحقيق و توسعه ( )R&Dعالو بر اين که يک رابطهي ناپاراماريک با مزياتهااي نسابي
کشورهاي مورد مطالعاه دارد در ساطو بااالي آن داراي تاثثير باهسازايي در صاادرات
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کشورها ميباشد .به اين ترتيب مخارج  R&Dبايد بهعنوان يک عامال تولياد واساطهاي
در فهرست عوامل توليد مورد بررسي قرار ذيرد زيرا سبب افزايش بهر وري مايشاود و
ماتريس ضرائب فني کشورها را تغيير ميدهد.
بنابراين کشورهايي مثل ايران بايد در ارتباط باا سياساتهااي تجااري خاود نگاا
سناي به برخي عوامل مانند انرژي را تغيير داد و با سرمايهذاراري در سارمايه انسااني
سرمايه دانش و مخارج تحقيق و توسعه توان صادراتي و قدرت رقااباي کشاور را تقويات
کنند .سياستذراري در افزايش مخارج تحقيق و توسعه که به منزلاه ارتقاا فنااوري در
فرايند توليد است باه تولياد کاالهاا و محداوالت قابال صادور و مزياتدار باا ويژذاي
رقابتپريري و ارتقا کيفيت کمک ميکند.
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