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توسعه داراي  حال ويژه در كشورهاي در تجارت خدمات طي چند دهه اخير، به
صادرات خدمات عالوه بر توسعه بخش كااليي، باعث . روندي رو به رشد بوده است

اين نوشتار با . شود زايي، بهبود تراز تجاري و رشد اقتصادي كشورها مي اشتغال
ي درصدد است عملكرد و عوامل مؤثر بر كل صادرات رويكرد تحليلي و توصيف

طور خاص در كشورهاي  خدمات و همچنين زيربخش خدمات فني و مهندسي را به
هاي تابلويي مورد ارزيابي قرار  منتخب عضو سازمان همكاري اسالمي به روش داده
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عملكرد صادرات و مزيت نسبي خدمات فني و  هاي نتايج حاصل از برآورد شاخص

دهد كه جايگاه ايران در بين كشورهاي مورد مطالعه طي دوره  مهندسي نشان مي
 همچنين تأثيرگذاري متغيرهاي توليد سرانه، نرخ ارز. ، ارتقا يافته است1994- 2010

هاي ارتباطي و عضويت  هاي خارجي، زيرساخت مؤثر واقعي، ورود سرمايه
، روي كل صادرات خدمات و D8و  ECOهاي تجاري  يادشده در بلوككشورهاي 
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ريزي براي توسعه بيشتر اين حوزه از صادرات، بايد مد  بنابراين، ضرورت برنامه .است
  .خصوصي قرار گيرد نظر نهادهاي دولتي و بخش

  
  .JEL: F13, F14, L84بندي  طبقه

، شاخص عملكرد صادرات، شاخص مزيت نسبي )فني و مهندسي(صادرات خدمات  :ها كليدواژه
  .OICهاي تابلويي، كشورهاي عضو  آشكار شده، داده

  
  مقدمه -1

توسعه،  حال ويژه در بين كشورهاي در طي چند دهه اخير سهم فزاينده تجارت خدمات، به
المللي در اين حوزه، در كنار تجارت بخش كااليي  مبادالت بين دهنده اهميت روزافزون نشان
گذاري بر فرآيند توليد، اشتغال و توسعه اقتصادي براي بسياري از  اين بخش به علت تأثير. است

. ها مانند كشاورزي و صنعت از اهميتي خاص برخوردار است كشورها در مقايسه با ساير بخش
ميليارد دالر  391، صادرات خدمات در جهان از )UNCTAD1(براساس آمار و اطالعات آنكتاد 

تنها  طي دوره يادشده نه. افزايش يافته است 2010ميليارد دالر در سال  3765به  1980در سال 
درصد به  2/16برابر شده، بلكه سهم آن از كل صادرات جهان نيز از  5/9صادرات خدمات بيش از 

سهم  2010در سال  2با استناد به آمارهاي بانك جهاني همچنين. درصد افزايش يافته است 8/19
اين در . استبوده درصد  71افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي جهان برابر با  ارزش

درصد  3درصد و سهم بخش كشاورزي تنها  26حالي بوده كه در اين سال، سهم بخش صنعت 
  .توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل داده است

خدمات، عالوه  هاي زيربخشعنوان يكي از  به ،خدمات فني و مهندسيين راستا، صادرات در ا
طور غيرمستقيم  طور مستقيم بخشي از نيازهاي ارزي كشور را برآورده كند، به تواند به بر آنكه مي

تواند از طريق توسعه صادرات كااليي به بهبود وضعيت درآمدهاي ارزي كشور در راستاي  نيز مي
از سوي ديگر، به نظر . زايي مولد و پايدار و رشد اقتصادي كمك كند د تراز تجاري، اشتغالبهبو
الملل، به توانايي ايران در صدور  رسد يكي از عوامل مهم در تعامل سازنده با اقتصاد بين مي

بنابراين،  .داردبستگي ويژه خدمات فني و مهندسي به بازارهاي جهاني و منطقه  خدمات، به

                                                                                                                   
1- United Nations Conference on Trade and Development 
2- World Bank 
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هاي نسبي بخش صادرات خدمات  يي بازارهاي منطقه با عنايت به عملكرد صادرات و مزيتشناسا
تري  انداز روشن تواند چشم فني و مهندسي، به همراه عوامل مؤثر در توسعه صادرات اين بخش مي

در اين مطالعه نيز . هاي تجاري با شركاي تجاري به دنبال داشته باشد را براي توسعه سياست
عنوان شركاي تجاري عمده ايران در حوزه  ، به)OIC(1ضو سازمان همكاري اسالمي كشورهاي ع

  .اند صادرات خدمات فني و مهندسي مد نظر قرار گرفته
در ادامه، روند . شود در اين مقاله نخست مباني نظري و سوابق مطالعاتي موضوع بررسي مي

. شود ن مطالعه و برآورد ميصادرات خدمات فني و مهندسي، عملكرد صادرات و مزيت نسبي آ
عوامل مؤثر بر صادرات خدمات و خدمات فني و مهندسي در بين كشورهاي منتخب، بخش بعدي 

  .گيرد هاي سياستي قسمت پاياني مقاله را دربر مي گيري به همراه توصيه نتيجه. تحقيق است

  مباني نظري پژوهش  -2
الملل بر روابط اقتصادي بين كشورها و وابستگي  هاي مربوط به اقتصاد بين مطالعه سير اجمالي نظريه

نظريه محض تجارت به . متقابل حاصل از اين روابط در راستاي رفاه اقتصادي بنا نهاده شده است
بوط به به داليل مر نيز بازرگاني پردازد و نظريه سياست اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي

با توجه به  .توجه داردو نتايج حاصل از آن  و خدمات هااعم از كاال موانع جريان آزاد تجارت
خدمات اعم از غيرملموس و غيرقابل انتقال بودن، تأكيد بيشتر نظريات مطرح شده در  هاي ويژگي

ر مورد الملل، به حوزه كااليي معطوف بوده است، در صورتي كه اين نظريات د حوزه تجارت بين
، )1776( 2هاي مزيت مطلق اسميت نظريه. كند و نمود عيني دارد تجارت خدمات نيز صدق مي

 5، هزينه فرصت هابرلر)1930( 4، فراواني منابع هكشور اوهلين)1817( 3مزيت نسبي ريكاردو

 الملل بر جريان تجاري كاالها و خدمات بين كشورها داللت دارد كه از در عرصه بين... و) 1933(
  . زواياي مختلف به اين مقوله پرداخته شده است

هاي بزرگ اقتصادي پس از جنگ دوم جهاني،  المللي و ظهور نهاد هاي بين تأسيس سازمان
، در GATT(1(نامه عمومي تعرفه و تجارت  و موافقت 6)IMF(المللي پول  مانند صندوق بين

                                                                                                                   
1- Organisation of Islamic Cooperation 
2- Smith's Absolute Advantage  
3- Ricardo's Comparative Advantage  
4- Heckscher-Ohlin Theory of Factor Endowment  
5- The Opportunity Cost Theory of Haberler  
6- International Monetary Fund 
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نيافته، باعث  دگي كشورهاي توسعهراستاي بازسازي اقتصاد كشورهاي اروپايي و ارتقاي سطح زن
 با گسترش. المللي براي توسعه تجارت شد اي و بين هاي اقتصادي در سطح منطقه گرايي ايجاد هم

 اي، غيرتعرفه موانع ها و تعرفه شديد جهاني تجارت و كاهش مذاكرات گات و سازمان و ها توافق

 آزادانه فناوري و حركت رشد ها، در راستايبخش اغلب رقابت در درخور تأملي گسترش

، دربردارنده GATS(2(نامه عمومي تجارت خدمات  در سطح جهاني، موافقت. سرمايه پديدار شد
عنوان ابزاري  سازي تدريجي و به اصول و قواعدي چندجانبه براي تجارت خدمات با هدف آزاد

تجارت خدمات به نامه، عرضه و  در بخش اول موافقت. ها است براي رشد اقتصادي و توسعه كشور
، دربرگيرنده خدماتي است كه انتقال آنها از مرزها 3شيوه عبور از مرز. تبيين شده است  چهار شيوه

عنوان خدمات  هاي مخابراتي و به گيرد، بلكه از طريق شبكه به صورت فيزيكي صورت نمي
به  همچنين خدماتي مانند گردشگري كه در داخل مرزهاي يك كشور. اي مطرح است واسطه
شيوه . است 4كننده شيوه مصرف در خارج شود، بيان كنندگان كشورهاي ديگر ارايه مي مصرف

است و داللت بر خدماتي دارد كه از طرف يك سازمان تجاري يا مالي به  5سوم حضور تجاري
گذاري مستقيم  طور معمول اين نوع خدمات همراه با سرمايه شود و به كشور ديگر منتقل مي

) جايي جابه(حضور . خدمات بانكداري و بيمه از اين نوع هستند. گيرد ميخارجي صورت 
شيوه چهارم عرضه خدمات است كه توسط اتباع يك كشور در داخل  6اشخاص حقيقي

هاي ساختماني، خدمات مهندسي و حفر  گيرد؛ مانند اجراي پروژه كشورهاي ديگر صورت مي
  .نفتي هاي چاه

شود، در بيشتر  روز در فرآيند تجارت جهاني كاال آميخته مي از آنجا كه تجارت خدمات روزبه
هاي خدمات  معتقد است، بيشتر بخش 7نورداس. كند موارد، نقش مكمل را براي اين بخش ايفا مي

هاي مستقيم براي  خدمات بازرگاني، نهاده. كنند در توليد، توزيع و بازاريابي كاال نقش ايفا مي
نقل، لجستيك و تداركات و  و هاي خدمات حمل بخش. زندسا فرآيندهاي كااليي فراهم مي

فروشي، جريان محصوالت بين مراحل مختلف توليد و از توليد به  فروشي و خرده تجارت عمده
                                                                                                                   
1- General Agreement on Tariffs and Trade 
2- General Agreement on Trade in Services 
3- Cross Border Supply 
4- Consumption Abroad 
5- Commercial Presence 
6- Presence of Natural Persons 
7-  Nordas, March 2010, PP. 496-506. 
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ند، اما از آنجا كه تجارت نك كنندگان نهايي را در داخل و ديگر كشورها تسهيل مي مصرف
مالحظات و اهداف سياسي كشورها ارتباط سادگي تجارت كاال نيست و اين امر با  خدمات به

هاي خدماتي بسيار فراتر از مقررات المللي مربوط به فعاليتنزديك دارد، مقررات داخلي و بين
  .1مربوط به تجارت كاالست

گيري اهداف و اصول گات با رويكرد آزادسازي تجاري و برداشتن موانع آن به توسعه و شكل
مندي و ايجاد فضاي رقابتي براي  تر شدن مفاهيم رقابت برجستههاي توسعه صادرات و  استراتژي

مندي و عوامل مؤثر  رقابتتوجيه و تفسير يي براي ها ها و مدل نظريهدر اين راستا، . تجارت انجاميد
كننده رقابت در  معتقد است، توليد و متغيرهاي تبيين 2بالباالسا .ارايه شده استبر توسعه صادرات 

 3گروگمن پل. است استخراج تابع صادرات انند نرخ ارز، از اجزاي اصلي درالملل، م سطح بين
 و استوار است، اما مسايل جغرافيايي نسبي مزيت برمبناي تجارت چه اگر كه است معتقد ،)1991(

 در مناطقي چنين در همسايگان  رو، ازاين و دهد مي كاهش را نقل و حمل هاي هزينه فاصله، حذف

خواهد  اندك تجاري، انحراف نتيجه، در و پردازند مي دادوستد به يكديگر با اي گسترده طيف
پورتر در  .داراي اهميت است ،)1991(  4مدل الماس پورتر الملل، هاي جديد بين بين نظريهدر  .بود

هاي تابع خود را در  ها و مؤسسه تواند بنگاه اعتقاد دارد كه يك كشور مي 5نظريه مزيت رقابتي ملل
الملل تحت تأثير چهار عامل شرايط تقاضا، صنايع پشتيبان و مرتبط، عوامل توليد محيط تجارت بين

اين عوامل اگر در يك كشور از قوت كافي . ها، حمايت كند و استراتژي ساختار و رقابت بنگاه
هاي صادراتي توان رقابت بااليي را در صحنه  هاي اقتصادي و شركت ، بنگاهبرخوردار باشند

هاي دولت و رويدادهاي  پورتر همچنين تأثير دو عامل اقدام. الملل خواهند داشت تجارت بين
ترين امكان براي توسعه  ها در كشوري كه سريع بنگاه. داند اتفاقي را داراي اهميت مي

هاي  سوي گسترش مزيت ي و مهارت به آنها اعطا و آنها را به گرايي را در كسب داناي تخصص
  . 6يابند خود هدايت كند، به مزيت رقابتي دست مي

                                                                                                                   
  .1383، نصيريكمالي اردكاني و  - 1

2- Bella Balassa, 1990. 
3- Krugman, 1991. 
4- Porter’s National Diamond 
5- National Competitive Advantage Theory 
6- Porter, 2003. 
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آفريني، فراتر از عوامل سنتي شامل  در اين مدل، مناسب بودن عوامل توليد يا الگوهاي عامل
بع دانش، منابع نيروي كار، سرمايه و زمين است و پنج عامل منابع انساني، منابع طبيعي، منا

هاي اصلي ارتقاي  بنابراين، آنچه مشهود است، مؤلفه. گيرد ها را دربر مي اي و زيرساخت سرمايه
الملل براي تبيين عوامل مؤثر در روند تجارت، تلفيقي از  مندي كشورها در سطح بين رقابت
 . هاي كالن است هاي خرد و زمينه بنيان

  سوابق مطالعاتي موضوع -3
هاي تحقيقاتي مرتبط در حوزه صادرات خدمات در داخل و  از مطالعه، برخي از يافته در اين بخش

  . گيرد خارج كشور مورد بررسي قرار مي
كه تشابه زيادي بين  كند مي، بيان )2007( 1نتايج تجربي مطالعه مشيريان در مؤسسه مالي استراليا

مانند  2پذيري قيمت رقابت. دكننده تجارت خدمات با تجارت كاالها وجود دار عوامل تعيين
كننده جريان تجاري در بخش خدمات  عنوان يكي از عوامل تعيين تجارت در بخش كااليي به

 .نقل و گردشگري است و حمل

هاي  گذاري ، در بانك جهاني به آزمون انجام برخي از سياست)2007( 3آرنولد و همكاران
توليدات صنعتي و ميل به صادرات دولتي مانند وجود رابطه بين اصالحات بخش خدمات، 

هايي، وجود رابطه مثبت و قوي بين اصالحات دولت هند  با بررسي تأثير چنين سياست. پرداختند
  .شود ها تأييد مي وري بنگاه نقل، ارتباطات و بانكداري با بهره و در بخش حمل

بلندمدت جهت  دهد كه در، در كشور مالزي نشان مي)2008( 4نتايج مطالعه سامو و همكاران
به سوي صادرات است، اما در ) FDI( 5گذاري خارجي طرفه از سمت سرمايه عليت به صورت يك

  .مدت وجود رابطه عليت بين دو متغير يادشده، تأييد نشده است در كوتاه
انديشي براي تجارت خدمات فني و مهندسي  ، در خصوص هم)2008( 6هاي روستمجي يافته

گذاري در اين  ها و توسعه آن براي سرمايه ز آن است كه زيرساختكشور آفريقاي جنوبي حاكي ا
  . هاي كشور مزبور براي رونق صادرات خدمات ساخت و مهندسي است كشور از جاذبه

                                                                                                                   
1- Moshirian, 2007, PP. 239 – 252. 
2- Price Competitiveness 
3- Arnold et al  
4- Samsu et al 
5- Foreign Direct Investment 
6- Rustomjee 
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كه براي بخش خدمات كشور تركيه انجام شد، حاكي از آن است ) 2010( 1هاي كيتنسي يافته
يت به كشش اين دو متغير در تابع تقاضاي كه تأثيرگذاري نرخ ارز نسبت به سطح درآمد با عنا

      .تجارت بيشتر است
و كريستين ) 2007( 4، سيوم)2007(، هميلتون )2004( 3، لي و مشيريان)2000( 2مطالعات ماتائو

هاي مختلف به صادرات خدمات و  هايي است كه به شيوه ، از ديگر پژوهش)2010( 5فرانكويس و
  .اند كشور پرداخته آن در خارج از هاي ديگر زير بخش

رغم اين موضوع كه صادرات خدمات  دهد، به ، نشان مي)1385(نتايج مطالعه صادقي فروشاني 
فني و مهندسي در مدل الماس پورتر، شرايط قابل قبولي را از حيث شرايط چهارگانه مدل پورتر 

ايين، وري پ داراست، اما عوامل ديگر كالن كشوري از جمله گستردگي بخش دولت و بهره
  .پذيري اين صنعت و در نهايت، سهم اندك آن در جهان شده است موجب شكوفا نشدن رقابت

بندي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات  ، در راستاي رتبه)1387(نتايج حاصل از مطالعه حسيني 
، حاكي از آن است كه نقش دولت در برقراري تعامل CISخدمات فني و مهندسي به كشورهاي 

هاي سياسي در برقراري روابط دو يا چندجانبه در  كننده زيرساختعنوان تأمين و بهالمللي  بين
ها، ماشينمين مالي پروژهأها، مانند تسهيل در ت بقيه شاخص. ديپلماسي تجاري، اولويت اول را دارد

  .هاي بعدي قرار دارند در اولويت... آالت پيشرفته و
آزادسازي تجارت خدمات مالي بر رشد اقتصادي  ، در مطالعه تأثير)1387(عسگري و همكاران 

البته اين مطالعه با . دهند كه تأثير آزادسازي خدمات بر رشد اقتصادي مثبت است ايران نشان مي
درصدي ايران از تجارت خدمات مالي، جايگاه ايران را نامناسب ارزيابي  12/0اشاره به سهم 

 .كند مي

ارت خدمات فني و مهندسي بين كشورهاي اسالمي را هاي توسعه تج ، زمينه)1388(احمدزاده 
ها و عملكرد اين  بررسي ظرفيت. ساله كشور بررسي كرده است20انداز  در راستاي سند چشم

 .حوزه در مجموعه كشورهاي يادشده، از اهداف اين مطالعه بوده است

                                                                                                                   
1- Ketenci, PP.267-297. 
2- Matto, 2000, PP. 351-368. 
3- Li and Moshirian, 2004, PP.249-260. 
4- Seyoum, 2007, PP. 376-388. 
5- Christen and Francois 
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 3سادات ، شكوه)1383( 2، شاكري)1381( 1، توفيقي)1377( مازار يزدي مطالعات علي عرب
هايي  ، از ديگر پژوهش)1388(و راستي ) 1386(، شهرآييني و آقازاده )1385(، سعادت )1381(

در داخل كشور  آن هاي هاي مختلف به صادرات خدمات و ديگر زير بخش است كه به شيوه
  .اند پرداخته

  OICصادرات خدمات فني و مهندسي ايران در بازار كشورهاي عضو  -4
و محاسبات انجام گرفته در  4ه از سوي سازمان توسعه تجارت ايرانشدمنتشربا استناد به آمارهاي 

با روندي صعودي  1381پس از سال  ايران ، حجم صادرات خدمات فني و مهندسياين تحقيق
ميليارد  2/3 به حدود درصد 40با متوسط نرخ رشد  ميليون دالر در اين سال 257رو بوده و از  هروب
تفكيك   آمار مربوط به حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به .رسيده است 1388الر در سال د

 36دهد كه بين كشورهاي هدف، آسياي ميانه،  ، نشان مي1389تا  1380مناطق جهان از سال 
 8درصد و اروپا و ساير مناطق،  12درصد؛ آفريقا،  16درصد؛ آمريكا،  28درصد؛ خاورميانه، 

- 1389طي دوره . اند خود اختصاص داده صادرات خدمات فني و مهندسي را به درصد از حجم 
منطقه معادل  OICهاي ايراني به كشورهاي عضو  ، صادرات خدمات فني و مهندسي شركت1380

سهم كشورهاي . درصد از ميزان كل صادرات اين حوزه است 69ميليارد دالر بوده كه  34/10
در . درصد متغير است 83تا  59عقد شده طي دوره يادشده از از ميزان قراردادهاي من OICعضو 

بين كشورهاي مزبور، صادرات خدمات به عراق، سوريه، امارات و برخي كشورهاي آسياي ميانه 
  .در صدر قرار دارد

  مزيت نسبي و عملكرد صادرات خدمات فني و مهندسي كشورهاي مورد مطالعه -5
يي عملكرد رقباي بازار صادرات خدمات فني و مهندسي منظور شناسا در اين بخش از تحقيق به

ايران در بين كشورهاي مورد مطالعه از دو شاخص كاربردي شامل شاخص مزيت نسبي آشكار 
  .استفاده شده است  )EPI(1و شاخص عملكرد صادرات ) RCA(5شده 

                                                                                                                   
  .49-73، صص 1381توفيقي،  -1
  .23-50، صص 1383شاكري،  -2
  .143-164، صص 1381سادات،  شكوه -3

4- http://fa.tpo.ir/documents 
5- Revealed Comparative Advantage  
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شاخص مزيت نسبي از نسبت صادرات يك بخش خدماتي خاص از يك كشور در كل 
به . آيد دست مي ن كشور به سهم صادرات آن بخش خدماتي در كل صادرات جهاني بهصادرات آ

هاي خدماتي بيشتر از سهم  عبارت ديگر، چنانچه در كشوري سهم صادرات يكي از بخش
باشد، شاخص مزيت نسبي آشكار شده  صادرات همان بخش خدماتي در كل صادرات جهان 

  :كننده اين موضوع است تبيينرابطه زير . 2تر از يك است بزرگ

twti

k
w

k
i

tw
k
w

ti
k
ik

i XX

XX

XX

XX
RCA

/

/

/

/
  

)(متغيرهاي شاخص k
iRCAجهان در بخش   ارزش صادرات خدمات كشور  به : اند از عبارت

k )k
iX(،  به جهان   كل ارزش صادرات خدمات كشور)( tiX ارزش صادرات جهاني خدمات ،

)( kدر بخش  k
wXكل ارزش صادرات جهاني خدمات،)( twX .شود، در بين  يادآوري مي

-2002(كشورهاي مورد مطالعه كه داراي آمارهايي هرچند پراكنده هستند، متوسط دو دوره 
   .ها در نظر گرفته شده است براي محاسبه شاخص) 2003-2010(و ) 1994

از بين (درصد كشورها  54، 1در جدول شماره  RCAز محاسبه شاخص براساس نتايج حاصل ا
داراي مزيت نسبي كمتر از يك هستند و اين موضوع به آن مفهوم است كه كمتر از ) كشور 22

در . اند ظرفيت صادراتي خود نسبت به متوسط جهاني، صادرات خدمات فني و مهندسي داشته
بيشتر از يك بوده و ) كشور 30از بين (ا درصد كشوره 56براي  RCAدوره دوم، ميزان 

مزيت نسبي صادرات ايران در هر دو . كننده است هاي صادر پذير بودن شركت كننده رقابت تبيين
نوعي روند رو به رشد صادرات اين بخش از خدمات را در دهه  دوره بيشتر از يك بوده است و به

  . داردكند و بر وجود ظرفيت صادراتي داللت  اخير تأييد مي
   

                                                                                                                   
1- Export Performance Indicator 

  .1387پور،  حسن - 2

i

i
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  صادرات خدمات فني و مهندسي كشورهاي مورد مطالعه RCAنتايج شاخص  - 1جدول 
  ميزان شاخص

)2002-1994(  
  ميزان شاخص  كشورها

)2010-2003(  
 كشورها

RCA < 1  

مصر، بنين، سنگال، كامرون، 
ساحل عاج، تاجيكستان، 

قزاقستان، بوركينافاسو،  تونس،
 نيجر، بنگالدش و مالي

RCA < 1  

عاج، توگو، لبنان،  ساحل
مراكش، سوريه، مالي، آلباني، 
بوركينافاسو، پاكستان، بنگالدش، 

 كامرون، بنين و قزاقستان

1 < RCA < 3  
مالزي، قرقيزستان، موزامبيك 

 و آذربايجان 
1 < RCA < 3  

فلسطين، سنگال، آذربايجان، 
گامبيا، تونس، نيجر، اندونزي، 
موزامبيك، تاجيكستان، مصر، 

 تركيه، قرقيزستان و سودانمالزي، 

RCA > 3  
تركيه، ايران، توگو، گينه، 

 فلسطين و سودان 
RCA > 3  ايران، گينه و الجزاير 

  .محاسبات تحقيق: مأخذ

دهنده دو مجموعه از عوامل  شاخص عملكرد كه مورد تأييد و استفاده در آنكتاد است، انعكاس
بوده كه ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي  2و عوامل مكاني و محلي 1مزيت دارايي و مالكيت

اين شاخص به صورت نسبتي از سهم صادرات . كندها را در يك كشور مفروض تعيين مي شركت
 GDPبه   GDPجهان به سهم آن كشور از ETSيك كشور از ) ETS(3خدمات فني و مهندسي

  : دنيا در رابطه زير تبيين شده است

w

i

w

i

i

GDP

GDP
ETS

ETS

EPI   

ام iكشور  ETS، صادرات )EPIi(ام iكشور  ETSمتغيرهاي شاخص شامل شاخص عملكرد 
)ETSi ( به جهان، صادراتETS  جهان)ETSw( توليد ناخالص داخلي در كشور ،i ام)GDPi (

  .است) GDPw(و توليد ناخالص داخلي دنيا 

                                                                                                                   
1- Ownership Advantage 
2- Location Factors 
3- Engineering and Technical Services 
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دسي براساس برآوردهاي انجام شده در دوره اول، متوسط صادرات خدمات فني و مهن
طي دوره . قرار دارد OICكشورهاي تركيه، مالزي، ايران، مصر و تونس در صدر كشورهاي عضو 

دوم، كشورهاي تركيه، ايران، مالزي، مصر، اندونزي و الجزاير داراي بيشترين ميزان صادرات 
، عملكرد EPIهمچنين براساس نتايج حاصل از برآورد شاخص . خدمات يادشده به جهان هستند

كمتر از يك است، يعني كمتر از اندازه اقتصادي خود در ) كشور 22از بين (د كشورها درص 45
درصد  53براي  EPIدر دوره دوم، ميزان . اند سطح جهان، صادرات خدمات فني و مهندسي داشته

. كننده بهبود در عملكرد صادرات آنها است بيشتر از يك بوده و تبيين) كشور 30از بين (كشورها 
از سوي ديگر، ايران . ادراتي ايران در دوره دوم نسبت به دوره اول افزايش يافته استعملكرد ص

رديف كشورهايي مانند مصر بوده كه تغيير قابل تأملي در عملكرد خود طي دو دوره داشته  هم
  ).2جدول شماره (است 

  در كشورها) EPI(نتايج شاخص عملكرد صادرات خدمات فني و مهندسي  - 2جدول 
  شاخصميزان 

)2002-1994(  
  ميزان شاخص  كشورها

)2010-2003(  
 كشورها

EPI < 1  

مالي، مصر، كامرون، ساحل 
عاج، تاجيكستان، سودان، 
قزاقستان، بوركينافاسو، نيجر و 

 بنگالدش

EPI < 1  

نيجر، ساحل عاج، توگو، مراكش، 
سوريه، مالي، بوركينافاسو، 
پاكستان، اندونزي، بنگالدش، 

 بنين و قزاقستانسودان، كامرون، 

1 < EPI < 3  
فلسطين، گينه، قرقيزستان، 
موزامبيك، سنگال، ايران، 

 تونس، آذربايجان و بنين

1 < EPI < 3  
آلباني، موزامبيك، آذربايجان،  

  الجزاير و تاجيكستان

EPI > 3   تركيه، مالزي و توگو EPI > 3  
مالزي، ايران، مصر، لبنان، گامبيا، 

قرقيزستان، تونس، گينه، سنگال، 
 تركيه و فلسطين

  .محاسبات تحقيق: مأخذ

  شناسي و برآورد مدل تحقيق روش -6
و اين روش تركيبي از  بوده 1هاي تابلويي روش برآورد مدل در مطالعه حاضر براساس داده

توان به  ها، مي از مزاياي استفاده از اين نوع داده. است 1هاي مقطعي و داده 2اطالعات سري زماني
                                                                                                                   
1- Panel Data 
2- Time Series 
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خطي، افزايش كارايي، كاهش تورش تخمين، محدود شدن  افزايش حجم نمونه، كاهش هم
هاي پانل، بعضي  در مدل. 2اشاره كرد... پذيري تفكيك آثار اقتصادي و ناهمساني واريانس و امكان

ها از دو الگوي  براي لحاظ اين تفاوت. كنند از متغيرها بين واحدهاي مقطعي يا طي زمان تغيير مي
در الگوي اثرهاي ثابت، فرض بر آن . شود استفاده مي) REM( 4و تصادفي) FEM( 3اي ثابتاثره

در الگوي اثرات تصادفي، فرض . تواند در جمله ثابت ظاهر شود است كه تفاوت بين مقاطع مي
در ابتدا الزم است در خصوص . تواند در جمله اخالل ظاهر شود شود كه تفاوت بين مقاطع مي مي

عبارت ديگر، در صورتي كه  به. پانل براي مطالعه حاضر، آزمون مربوط انجام شود استفاده از
 .استفاده كرد) OLS(5سادگي از روش حداقل مربعات معمولي  توان به كشورها همگن باشند، مي

  :آماره آزمون براي آزمون فرضيه به صورت زير است

)/()(

)1/()(

KNNTRSS

NRSSRSS
F

UR

URR




  

 RSSURو  6دهنده مجموع مجذورات پسماندهاي مقيد نشان RSSRدر رابطه يادشده، 
  .است 7كننده مجموع مجذورات پسماندهاي غيرمقيد بيان

براي گزينش هر يك از دو روش اثرهاي تصادفي و ثابت بنا شده است،  8آماره هاسمن
. شود و برعكس طوري كه با پذيرش فرضيه صفر، كارايي روش اثرهاي تصادفي تأييد مي به

  :، در روابط زير بيان شده استkبا درجه آزادي  2محاسبه اين آماره به صورت توزيع 






 


)()(),(

)ˆ()()( 12





VarbVaraVar

bbk  

ضرايب برآورد روش اثرهاي ثابت و bدر اين رابطه،    برآورد حاصل از روش اثرهاي
  .تصادفي است

                                                                                                                   
1- Cross Section 
2- B. H. Baltagi, 2008 
3- Fixed Effect Model 
4- Random Effect Model 
5- Ordinary Least Squares 
6- Restrict Residual Sum Squares 
7- Unrestricted Residual Sum Square 
8 - Hausman Test 
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توان  هاي ديگر، مي هاي نظري و پيشينه مطالعاتي در پژوهش با عنايت به پايه ،در اين تحقيق
  :ديتا را به صورت زير ارايه كرد ـ مدل مورد استفاده با رويكرد پانل

ititDumitMOBILitFDIGitEREitGDPCiitXERV  654321 

، )XSERVit(دركشورهاي مورد مطالعه  GDPمتغيرهاي مدل شامل سهم صادرات خدمات از 
، نسبت ميزان ورود )EREit(، نرخ مؤثر واقعي ارز )GDPit(توليد ناخالص داخلي سرانه 

نفر  100ازاي هر  ، مشتركان تلفن ثابت و موبايل به)GDP )FDIGitگذاري خارجي به  سرمايه
)MOBILit(هاي تجاري منطقه كننده وجود يا نبود عضويت در بلوك ، متغير موهومي بيانD8   و

ECO ،)DUMit(اجزاي اخالل مدل ،)( it .شود كه همه اجزاي مدل يادشده براي  يادآوري مي
 عاتهمچنين اطال. نيز آزمون و ارزيابي شده است) XEINGit(زيربخش خدمات فني و مهندسي 

رساني بانك  هاي اطالع پايگاه اي، كتابخانه منابع طريق نياز براي اين پژوهش از مورد هاي داده و
 . نكتاد تهيه شده استآجهاني، سازمان جهاني تجارت و 

  
  هاي تحقيق بررسي يافته -7

براي اين . پيش از برآورد مدل، الزم است مانايي متغيرهاي مورد استفاده در مدل سنجش شود
: اند از ها عبارت اين روش. شود هاي ريشه واحد، استفاده مي منظور از شش روش مطرح در آزمون

و  ADFهاي فيشر ـ  ، آزمون)IPS( 2، آزمون ايم، پسران و شين)LLC( 1آزمون لوين، لين و چو
هاي  ، نتايج مربوط به آزمون3در جدول شماره . 4و آزمون هدري 3، آزمون برايتونگ PPفيشر ـ 

ها همه متغيرهاي مورد آزمون در حالت سطح پايا  براساس يافته. شه واحد آورده شده استري
  . شود بر وجود ريشه واحد رد مي هستند و فرضيه صفر مبني

   

                                                                                                                   
1- Levin, Lin and Chu  
2- Im, Pesaran and Shin W-stat  
3- Breitung T-stat 
4- Hadri 
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  نتايج مربوط به آزمون ريشه واحد متغيرهاي مدل - 3جدول 

حالت داراي عرض از   متغيرها
  مبدأ و بدون روند

داراي عرض از مبدأ 
  و روند

  نوع آزمون

XSERV - )0003/0   (47/3-  LLC 

XEING - )0003/0   (77/2-  IPS 

GDPC - )024/0  (96/1-  IPS 

ERE )016/0  (13/2-  - Breitung t-stat 

FDIG - )000/0  (07/8  LLC 

MOBIL )001/0  (235  - ADF  
DEIGHT - )001  (0/3-  Breitung t-stat 

DECO - )003/0  (71/2-  Breitung t-stat 

 . هستند  P-Valueارقام داخل پرانتز معرف  *

ثابت و  هايهاي تابلويي و همچنين مدل با اثر و داده 1هاي تلفيقي داده  منظور انتخاب بين مدل به
در  .هاي مورد نظر آزمون شده است و هاسمن، فرضيه 2هاي ليمر با استفاده از آزمون تصادفي

بر يكسان بودن عرض از مبدأها در مقابل فرضيه مخالف  مبني) H0(هاي مورد آزمون، فرضيه  مدل
)H1 (همچنين آماره . ها انتخاب شد هاي تابلويي براي برآورد مدل بنابراين، روش داده. رد شد

است كه داللت بر لزوم استفاده از  3/47و  2/54ها معنادار و برابر  آزمون هاسمن براي اين مدل
بر استقالل اثر واحدهاي مقطعي از  مبني) H0(عبارت ديگر، فرضيه  الگوي اثرهاي ثابت دارد؛ به 

  . شود متغيرهاي مستقل رد مي
در اين مطالعه، عوامل تأثيرگذار شناسايي شده در دو بخش به تفكيك روي صادرات كل 

، در قالب الگوهاي OICعضو  خدمات و صادرات خدمات فني و مهندسي در كشورهاي منتخب
هاي تابلويي  عالوه با توجه به اينكه استفاده از داده به. 3و بررسي شده است تصريح شده، برآورد

شود، بنابراين،  هاي مقطعي مي از ناحيه داده 4طور معمول باعث بروز مشكل واريانس ناهمساني به

                                                                                                                   
1- Pooling Data 
2- Limmer 

كشور و همچنين براي صادرات  37و  1980-2010در اين مطالعه براي برآورد كل صادرات خدمات، دوره  -3
همچنين انتخاب كشورها براساس . كشور در نظر گرفته شده است 26و  1994-2010خدمات فني و مهندسي، دوره 

  .ندي بانك جهاني و محدوديت آمار و داده  بوده استب همگوني در ساختار اقتصادي و تجاري براساس طبقه
4- Homoscedasticity 
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هاي  استفاده از رگرسيون حداقل مربعات معمولي ناكارا است و در نتيجه، در اين مطالعه، تخمين
پذيرد تا واريانس جزء اخالل تابع  انجام مي) GLS(1يافته طريق حداقل مربعات تعميمكارا از 

  . همسان شود
دهد كه تأثير توليد ناخالص داخلي سرانه روي  هاي حاصل از برآورد مدل اول نشان مي يافته

اين موضوع به آن مفهوم است كه داشتن ظرفيت . كل صادرات خدمات مثبت و معنادار است
از سوي . عرضه بيشتر به افزايش صادرات خدمات در كشورهاي يادشده، منجر شده است توليد و

تر است و بر اهميت توسعه  ديگر، اندازه ضريب اين متغير در مقايسه با ديگر متغيرهاي مدل بزرگ
در مدل دوم مربوط به . و رشد اقتصادي كشورها براي توسعه صادرات خدمات داللت دارد

  .شود و مهندسي نيز اثر مثبت و معنادار توليد ناخالص داخلي سرانه تأييد مي صادرات خدمات فني
تأثيرگذاري نرخ ارز مؤثر واقعي در هر دو مدل روي صادرات كل خدمات و نيز خدمات فني 

پذيري  نوعي يكي از عوامل مهم رقابت افزايش اين نرخ كه به. و مهندسي مثبت و معنادار است
عبارت ديگر،  به . ود، به افزايش صادرات خدمات منجر شده استش المللي محسوب مي بين

كننده خدمات در سطوح باالتر نرخ ارز، به عرضه بيشتر صادرات خدمات تمايل  هاي صادر شركت
سرانه و نرخ ارز در معادله صادرات از نظر  GDPمثبت بودن ضرايب متغيرهاي . خواهند داشت

  .نيز قابل تأييد است) نظري(تئوريك 
هاي ارتباطي در  كنندگان از تلفن همراه و تلفن ثابت كه معرف زيرساخت متغير مربوط به استفاده

اين به آن معناست كه . بين كشورهاي منتخب بوده، در هر دو مدل مثبت و معنادار برآورد شده است
شوند، در نتيجه،  مند ها بهبود يابد و تعداد بيشتري از افراد از دسترسي به آن بهره هر اندازه زيرساخت

  .ميزان صادرات كل خدمات و همچنين خدمات فني و مهندسي افزايش خواهد يافت
روي صادرات كل خدمات و  GDPگذاري خارجي از  عالوه اثرگذاري متغير سهم سرمايه به

هاي تشويق و جذب  به بيان ديگر، سياست. صادرات فني و مهندسي، مثبت برآورد شده است
تواند تأثير درخور تأملي در افزايش صادرات  هاي فني و مهندسي مي در پروژه هاي خارجي سرمايه

  .آن بخش از خدمات و همچنين كل صادرات خدمات داشته باشد
هاي تجاري  ضرايب متغيرهاي موهومي مربوط به عضويت كشورهاي منتخب در بلوك

جانب كشورهاي منطقه،  اين نوع سياست تجاري از. معنادار هستند D8و  ECOاي از قبيل  منطقه

                                                                                                                   
1- Generalized Least Squares  
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ميزان آماره . افزايش كل صادرات خدمات و خدمات فني و مهندسي را به همراه داشته است
است و بر قدرت  81/0و  84/0در مدل اول و دوم به ترتيب برابر ) R2(ضريب تعيين 

 هاي مربوط به صادرات نتايج حاصل از برآورد مدل. دهندگي متغيرهاي مدل داللت دارد توضيح
  .   ، آمده است4كل خدمات و خدمات فني و مهندسي در جدول شماره 

 هاي مربوط به صادرات كل خدمات و خدمات فني و مهندسي نتايج حاصل از برآورد مدل - 4جدول 

 C GDPC ERE FDIG MOBIL ECO D8 R2 متغيرها

مدل 
)1(  

28/0 -  
)000/0(  

0006/0  
)000/0(  

006/0  
)01/0(  

0006/0  
)021/0(  

0002/0  
)000/0(  

009/0  
)004/0(  

005/0  
)0590/0(  

84/0  

مدل 
)2(  

10/0 -  
)000/0(  

011/0  
)001/0(  

005/0  
)03/0(  

00004/0  
)045/0(  

00002/0  
)005/0(  

003/0  
)035/0(  

005/0  
)061/0(  

81/0  
 

 
  هاي سياستي گيري و توصيه نتيجه -8

دنيا، مطالعه بيشتر در هاي اخير در كشورهاي مختلف  رشد درخور تأمل تجارت خدمات طي دهه
در اين راستا صادرات خدمات . سازد اين حوزه و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر آن را ضروري مي

كارگيري خدمات  هاي خدمات با تركيب دانش فني و به عنوان يكي از زيربخش فني و مهندسي به
زايي،  االتر، اشتغالافزوده ب انداز خوبي را در راستاي ايجاد ارزش هاي انساني، چشم سرمايه

از سوي ديگر، براي رقابت در عرصه . كند ارزآوري و توسعه بخش كااليي در كشور ترسيم مي
الملل و انتخاب و گسترش بازارهاي هدف، آشنايي با ساختار اقتصادي و تجاري كشورها و  بين

به ارتقاي هاي تأثيرگذار بر تجارت آنها در راستاي توسعه روابط اقتصادي  شناسايي مؤلفه
  .انجامد هاي ايراني صادركننده خدمات فني و مهندسي مي پذيري و توانمندي شركت رقابت
ي اين نوشتار حاكي از آن است كه بين كشورهاي هدف براي صادرات خدمات فني و هايافته

باالترين سهم را دارا هستند و كشورهاي عربي و آسياي  OICمهندسي ايران، كشورهاي عضو 
  . هاي ايراني قرار دارند ر صدر واردكنندگان خدمات فني و مهندسي شركتميانه د

عملكرد صادرات و مزيت نسبي خدمات فني و مهندسي  هاي نتايج حاصل از برآورد شاخص
، ارتقا يافته 1994-2010دهد كه جايگاه ايران در بين كشورهاي مورد مطالعه طي دوره  نشان مي

هاي خارجي  اي توليد سرانه، نرخ ارز مؤثر واقعي، ورود سرمايههمچنين تأثيرگذاري متغيره. است
هاي ارتباطي روي كل صادرات خدمات و خدمات فني و مهندسي در مجموعه  و زيرساخت
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هاي تجاري  عالوه عضويت اين كشورها در بلوك به. دار است كشورهاي منتخب، مثبت و معنا
ECO  وD8روي صادرات خدمات تأثير مثبت دارد ،.  
ها در راستاي  نابراين، در ايران نيز بسترسازي براي صدور خدمات با تقويت و تجهيز زيرساختب

هاي  جذب سرمايهبراي  شده ريزي هاي صحيح و برنامه گذاري كاهش هزينه مبادله، اتخاذ سياست
در جايگاه واقعي خود و ارتقاي  ، تعديل قيمت ارزهاي داخلي خارجي و افزايش سرمايه

ولد سرانه، از جمله موارد كليدي است كه بايد با جديت خاص براي تسريع در رشد درآمدهاي م
عالوه حضور فعال  به. طور خاص، خدمات فني و مهندسي مد نظر قرار گيرد صادرات خدمات و به

يادآوري . تواند به افزايش بيشتر صادرات خدمات بينجامد هاي تجاري منطقه نيز مي ايران در بلوك
هي از عملكرد صادراتي و مزيت نسبي شركاي تجاري پيش از تدوين شود، آگا مي

  .هاي تجاري بهتر كمك كند تواند به اتخاذ سياست هاي تجاري در حوزه صادرات، مي نامه موافقت
طور عام و  از سوي ديگر، يافتن بازارهاي پايدار براي ارتقاي آينده صادرات خدمات به

هاي  كه بايد در تركيب بازارهاي مقصد صادرات شركت صادرات فني و مهندسي از مواردي است
در نظر گرفتن ساختارهاي اقتصادي، تجاري و سياسي كنوني . ايراني مورد توجه قرار گيرد

بازارهاي هدف در بين كشورهاي منطقه در مقايسه با ساير بازارها در كشورهاي ديگر به 
در اين راستا، ارتقاي .  ي خواهد كردهاي صادركننده ايراني كمك زياد پذير شدن شركت رقابت

آگاهي و ايجاد روابط تجاري سازنده با كشورهاي داراي بازارهاي پايدار و باثبات با تعامل 
هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي  ها و شركت دوسويه نهادهاي دولتي و اجرايي با انجمن

نقل،  و اي خدمات مانند حمله تواند صادرات ديگر بخش اين رويكرد مديريتي مي. ميسر است
  .را نيز تقويت كند... گردشگري و مسافرت، بهداشت و درمان، آموزش و
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