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پژوهشی  - علمی  نشریه 

سال هشتم، شماره 4، زمستان 1398
نوآوری مدیریت 

نوآوری مدیریت 

 تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از 
صادرات غیرنفتِی جهان

تاریخ دریافت: 1398/02/22         تاریخ پذیرش: 1399/02/23

چکیده
توسعة صادرات غیرنفتی می تواند وضعیت اشتغال را سامان بخشیده و به تأمین منابع ارزی الزم برای واردات کمک نماید؛ 

همچنین، از مجرای قطع وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش   دهد؛ 

اما تحقق این مهم در دنیای پر رقابت کنونی، نیازمند حمایت از ایده های خالق، ساخت کاالها و خدمات جدید، مبتنی بر 

نیازها و سالیق مشتریان خارجی با استفاده از ابزارها و شیوه های نوین تولید و تجاری سازی آن ها است که تحت عنوان 

نوآوری از آن یاد می شود؛ بنابراین پژوهش حاضر سعی نمود تأثیر نهاده ها و ستاده های نوآوری را بر سهم بازار دو گروه 

از کشورهای منتخب صادرکننده نفت )گروه نمونه( و کشورهای منتخب نوآور محور )گروه کنترل( از صادرات غیرنفتی 

با استفاده از داده های تابلویی و به روش  جهان طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. برای این منظور، مدل پژوهش 

گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر نهاده ها و ستاده های 

نوآوری بر سهم بازار هر دو گروه از کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان مثبت و معنادار است. البته، ضریب 

تخمینی این متغیرها در کشورهای صادرکننده نفت بزرگ تر است.

واژگان کلیدي: صادرات غیرنفتی، نوآوری، شاخص جهانی نوآوری، داده های نوآوری، ستاده های نوآوری.
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1- مقدمه
صادرات1 پس از سرمایه گذاری، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی و پس از هزینه های دولت، 
پرداخت ها،  تراز  کسری  با  مقابله   .)1393 همکاران،  و  )عسگری  دارد  اشتغال زایی  بر  را  تأثیر  بیشترین 
فراهم سازی مزیت نسبی در تولید محصوالت صادراتی، حصول کارایی و افزایش بهره وری عوامل تولید، 
استفاده بهینه از امکانات بالفعل و بالقوه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و بهبود کیفیت محصوالت، استفاده 
از فناوری پیشرفته، ارزآوری، جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش بازارهای داخلی از دیگر مزایای 
توسعه صادرات به شمار می رود )آذربایجانی و همکاران، 1390(؛ اما ساختار اقتصادی اغلب کشورهای 
درحال توسعه تک محصولی بوده و صادرات منابع طبیعی و در رأس آن نفت خام بخش اعظمی از درآمد 
ارزی آن ها را شکل می دهد که به علت کم کشش بودن عرضه و تقاضای این محصول، تغییر در قیمت نفت 
در کوتاه مدت باعث بی ثباتی درآمدهای ارزی، افزایش نااطمینانی عمومی، کاهش سرمایه گذاری و اختالل در 
برنامه های اقتصادی می شود. در بلندمدت نیز نفت خام با خطر جایگزینی )از طریق ابداع و اختراع محصول 
جدید( مواجه بوده که تهدیدی برای اقتصاد کشورهای وابسته به نفت است؛ همچنین تزریق بی رویه ارز 
حاصل از صادرات نفت به بازار سبب تقویت تصنعی پول داخلی، افزایش بهای تولیدات غیرنفتی و کاهش 
 .)Gylfason,2001( رقابت پذیری آن ها در بازارهای جهانی شده و صادرات غیرنفتی را نیز کاهش می دهد
ازاین رو، متنوع سازی صادرات و حرکت به سمت تولید و صادرات کاالهای مبتنی بر مزیت اکتسابی و با 
ارزش افزوده باال می تواند اقتصاد آن ها را در برابر شوک های خارجی مقاوم نموده و با بهبود رابطه مبادله به 

.)Bleaney & Greenaway,2001( تثبیت رشد اقتصادی این کشورها کمک نماید
از سویی، برخالف سابق که منابع طبیعی2 تعیین کنندۀ  مزیت نسبی3 کشورها در تجارت خارجی بود. امروزه، 
این انسان ها هستند که با استفاده از دانش فنی و نیروی خالق خود، نیازهای بشر را کشف و با تولید کاالها و 
خدمات جدید، مزیت رقابتی ایجاد می کنند. به نحوی که کشورهای توسعه یافته با درک صحیح از این موضوع 
و از طریق حمایت از ایده های خالق و تالش در جهت تجاری سازی آن ها، توانسته اند مسیر نوآوری4 را 
هموار و با ساخت کاالها و خدمات جدید و ابداع روش های نوین تولید، سهم خود از بازار جهانی را 
افزایش دهند. به عبارتی، نوآوری در قالب توسعه یک ایده جدید در فرایند تولید، می تواند سهم بازاری را 

افزایش و به بهبود عملکرد صادراتی کمک نماید.
بنابراین، پژوهش حاضر درصدد برآمد تا تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی 
را طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. در این راستا، از نسبت صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب به کل 
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صادرات غیرنفتی جهان به عنوان جایگزین سهم بازار صادرات غیرنفتی و از داده ها5 و ستاده های6 نوآوری 
منتشره ذیل شاخص نوآوری جهانی7 به عنوان جایگزین نوآوری استفاده شده است. همچنین، نمونه آماری 
پژوهش از 11 کشور صادرکننده نفت )اکوادور، الجزایر، ایران، بولیوی، روسیه، کامرون، کلمبیا، کویت، 
مصر، نیجریه و ونزوئال( واقع در سطوح توسعۀ قبل از نوآوری محور به عنوان گروه کنترل و 11 کشور 
توسعه یافته8 )آلمان، آمریکا، انگلستان، دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنالند، کانادا، هلند و هنگ کنگ( 

واقع در سطح توسعه نوآوری محور که طی دوره زمانی موردمطالعه نیز بیشترین میانگین نوآوری را در جهان 
داشته اند به عنوان گروه کنترل تشکیل شده تا امکان مقایسه شواهد آماری از نظر سهم بازار کشورهای منتخب 
از صادرات غیرنفتی جهان، ترکیب صادرات و برخورداری از مؤلفه های نوآوری به بهترین نحو فراهم 
شود. به عالوه، با مقایسه نتایج تخمین، اهمیت نقش نوآوری به عنوان یکی از مؤلفه های دانش در رهایی از 
وابستگی به صادرات منابع طبیعی و مواد خام مشخص شود. البته، عالوه بر سطح نوآوری و میزان وابستگی 
به صادرات نفت، دسترسی به داده های موردنیاز نیز در انتخاب کشورهای یادشده مؤثر بوده است. ضمناً، 
مالک تعیین سطح توسعه کشورها نیز شاخص رقابت پذیری جهانی9 )2017( است که کشورها را در سه 
سطِح توسعه عامل محور، کارایی محور و نوآوری محور و دو سطِح درحال گذار )گذار از سطح یک به دو 
و گذار از سطح دو به سه( ارزیابی نموده است. بر این اساس، کشورهایی که تنها بر اساس منابع طبیعی و 
نیروی کار فاقد مهارت ابتدایی رقابت می کنند در سطح اول توسعه )عامل محور(، کشورهایی که با استفاده 
بهینه از منابع موجود و افزایش کیفیت تولیدات رقابت می نمایند در سطح دوم توسعه )کارایی محوری( 
با استفاده از پیچیده ترین  با افزایش نوآوری و تولید کاالها و خدمات جدید و متنوع  و کشورهایی که 

فرایندهای تولید رقابت می نمایند در سطح سوم توسعه )نوآوری محور( قرار می گیرند.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-صادرات غیرنفتی
افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای سطح برخورداری عمومی از مهم ترین اهداف هر نظام سیاسی محسوب 
می شود که تحقق آن مستلزم دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد و توسعه اقتصادی است. دراین بین، 
راهبرد توسعه صادرات10 ازجمله سیاست های مؤثر در افزایش رشد و توسعه اقتصادی است که می تواند 
با تأثیر مطلوب بر کارایی و تخصیص منابع، افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، ایجاد تغییرات فناورانه، 
ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری کل عوامل سبب تسریع در رشد و توسعه اقتصادی شود )جلیلی، 1392(. 
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همچنین، در اثر توسعۀ صادرات، تشکیالت تجاري و اقتصادی کشورها به کشف هاي جدیدی در مدیریت، 
فناوری و شیوه هاي تولید نائل آمده و فرصت هاي نادیده گرفته سابق نیز به منبع اصلی رشد اقتصادي تبدیل 
می شود )آذربایجاني و همکاران، 1390(. البته، ترکیب و تنوع کاالهای صادراتی در میزان بهره مندی از صادرات 
نقش تعیین کننده ای دارد؛ به نحوی که دستاورد توسعۀ صادرات در کشورهای جنوب شرق آسیا را می توان به 

تنوع کاالهای صادراتی و صادرات مبتنی بر فناوری برتر و ارزش افزوده باال نسبت داد )ماتادین11، 2011(.
را نفت و  اعظم صادرات آن ها  دارند که بخش  قرار  از کشورهای درحال توسعه  مقابل، برخی  نقطه  در 
اقتصادی آن ها کمک چندانی  به رشد و توسعه  نتوانسته  این صادرات  نفتی تشکیل می دهد و  مشتقات 
نماید؛ زیرا درآمد حاصل از صادرات نفت نتیجه فعالیت های اقتصادی نیست. به عالوه، ازآنجاکه هزینه های 
استخراج و صادرات نفت در مقایسه با کاالهای غیرنفتی پایین تر است، درآمد بیشتری نسبت به صادرات 
کاالهای غیرنفتی نصیب کشورهای برخوردار می کند که سبب بی توجهی آن ها به تولید و صادرات غیرنفتی 
می شود؛ اما چنانچه صادرات حاصل رونق در فعالیت های اقتصادی باشد، درآمد ناشی از آن صرف پرداخت 
به عوامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت می شود و به رونق سایر بخش های اقتصادی نیز کمک 
می کند. حتی اگر این درآمدها از درآمد صادرات نفتی نیز کمتر باشد؛ به عالوه تزریق بی رویه ارز حاصل از 
صادرات نفت به بازار توسط دولت موجب تعیین نرخ ارز در مبلغی کمتر از نرخ تعادلی شده و از مجرای 
کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی به صادرات غیرنفتی لطمه می زند12 و با 
کاهش قیمت کاالهای خارجی در بازار داخلی سبب گسترش بی رویه واردات و تخریب رشد اقتصادی 
نااطمینانی در درآمدهای ارزی  ایجاد  می گردد. همچنین، نوسان زیاد در قیمت و تقاضای نفت موجب 
دولت شده و مخارج دولت را با عدم قطعیت مواجه نموده که سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت دستیابی 
به رشد اقتصادی را مشکل می نماید. از دیگر کانال های تأثیر منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای 
درحال توسعۀ صادرکننده نفت، عدم توجه به امر آموزش و توسعه منابع انسانی است؛ زیرا درآمدهای آنی 
حاصل از صادرات نفت مرئی تر از درآمدهای آتی حاصل از سرمایه گذاری در آموزش و توسعه منابع انسانی 

است )آهنگری و همکاران، 1394(.
بنابراین، متنوع سازی صادرات و توسعۀ صادرات با ارزش افزوده باال و مبتنی بر فناوری برتر از ضرورت های 
عام در کشورهای درحال توسعه و از ضرورت های خاص در کشورهای درحال توسعۀ صادرکننده نفت برای 
دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با باثبات است که حتی می تواند موضع آن ها در صادرات نفت را نیز 
استحکام   بخشد؛ زیرا صادرات نفت تنها دیگر مجرای درآمد ارزی آن ها نیست که به منظور حفظ آن، ملزم 
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باشند به خواسته های خریداران نفت به صورت حداکثری تن دهند.

2-2-نوآوری
در دنیای امروزی، تغییر و تحول بیرونی و درونی در بنگاه های اقتصادی به قدری سریع، همه جانبه، پیچیده 
و  رشد  و  حیات  ادامه  امکان  مناسب،  راهبرد  تدوین  و  برنامه ریزی  پیش بیني،  بدون  که  شده  فراگیر  و 
بالندگی برای آن ها وجود ندارد )جمالی پاقلعه و شفیع زاده، 1391(. لذا، نوآوري مستمر و فراگیر به عنوان 
نوعی کندوکاو منظم در یافتن شیوه ها و پاسخ هاي نو به تحوالت جدید به یک ضرورت تبدیل شده است 
به معنای  نوآوری  شامل  نوآوری  رویکرد  هر سه  نیز  نوآوری  از  منظور  همکاران، 1390(.  و  )فتحی زاده 
اقالم جدید )نتایج حاصل از فرآیند توسعه شامل محصوالت، خدمات، فرآیندها یا فنون مدیریتی جدید 
یا بهبودیافته(، نوآوری به معنای پذیرش پدیده های جدید )فرآیند اقتباس و اشاعه شامل پذیرش نوآوری 
توسط کاربر و به کارگیری آن( و نوآوری به معنای فرآیند توسعۀ پدیده های جدید )فرآیند نوآوری شامل 
پژوهش بر اساس نیاز بازار و توسعه محصول در جهت استفاده گسترده( است )شفقت و همکاران، 1394( 
یا  میانی )منطقه جغرافیایي محدود( و خرد )یک شرکت  که در سه سطح کالن )داخل مرزهاي ملي(، 
سازمان( قابل بحث و بررسی است )عبادی، 1390(. دراین بین، پژوهش حاضر بر نوآوری در سطح کالن یا 
همان نظام ملی نوآوری تمرکز نموده که اولین بار توسط فریمن )1982( با الهام از نظریات الندوال13 مورد 
استفاده قرار گرفت. وی بامطالعۀ سیستم نوآوری ژاپن، دریافت که سازمان های تحقیق و توسعه، بنگاه های 
صنعتی و سازمان های دولتی در رابطه ای متقابل و در یک چارچوب و بستر نهادی مناسب زمینه توسعه 
فناوری را فراهم نموده اند. او مجموعۀ  این عوامل را ذیل مفهوم نظام ملی نوآوری مطرح و سامان دهی 
مطلوب آن را از عوامل اصلی توسعه برشمرد )Freeman,1982(. بر این اساس، نظام ملی نوآوری یک 
نظام مدیریت فراسازمانی در مقیاس کشوری است که نقش و نحوه تعامل مجموعه ای از سازمان ها نظیر 
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی، پارک های فناوری، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و غیره را در فرایند 
نوآوری تعیین می کند و از زیر نظام های عدیده ای مانند نظام ملی پژوهش، نظام ملی خالقیت، نظام ملی 
مالکیت فکری، نظام ملی مدیریت فناوری و نظام های محلی یا منطقه ای نوآوری تشکیل می شود )لندری و 
همکاران12، 2002(. بر این اساس، نظام ملی نوآوري تعیین کننده عملکرد نوآورانه کشورهاست و سنجش 
آن می تواند عناصر فرایند نوآوري و نقاط قوت و ضعف نظام ملی نوآوري را شناسایی و تصویر دقیق تری 
از محیط علم و فناوری ملی ارائه دهد؛ همچنین میزان اثربخشی سیاست هاي توسعه نوآوری را نشان  دهد و 
به تدوین سیاست هاي جدید متناسب با تحوالت جدید کمک  نماید. مضافاً، امکان مقایسه عملکرد نوآورانه 
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کشورها در قالب مطالعات تطبیقی را میسر  سازد.

2-3-سازوکار تأثیر نوآوری بر سهم بازار صادرات غیرنفتی
در کشورهای با ساختار تولیدی پرتوان، بهره مند از دانش فنی باال و بهره وری نهادینه شده و درون زا که دارای 
رقابت پذیری انعطاف پذیر و تعدیل شونده هستند، متغیرهای قیمتی به خوبی وظیفه عالمت دهی را انجام 
می دهند؛ بنابراین، صادرات آن ها بیشتر تابعی از متغیرهای قیمتی مانند نرخ ارز، تورم و درآمد خارجیان است؛ 
اما در کشورهای درحال توسعه و فاقد شرایط پیش گفته، لحاظ نمودن متغیرهای غیرقیمتی که انعطاف پذیری 
 Benkovskis & Wörz, 2013( فنی و تولید کیفی و کم هزینه را به دنبال دارند در تابع صادرات ضروریست
و شاکری، 1383(؛ زیرا متغیرهای قیمتی نیز در بستر نهادی باکیفیت و با اتخاذ سیاست های اقتصادی هدفمند 
و دوستدار گسترش بازار است که عمل نموده و به افزایش صادرات غیرنفتی کمک می کنند؛ بنابراین بررسی 
تأثیر نوآوری به عنوان یک متغیر غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی نیز از همین ضرورت ناشی می شود؛ چون 
بهبود عوامل نهادی و به طور مشخص حمایت از حقوق مالکیت فکری نوآوران به عنوان یکی از نهاده های 
نوآوری، زمینۀ گسترش ابداع و اختراع را در جامعه فراهم می کند و به کسب مزیت رقابتی در بازارهای 
جهانی و گسترش صادرات غیرنفتی کمک می کند )Blakeney,1996(. همچنین، افزایش کیفیت نیروي کار 
به-عنوان یکی دیگر از نهاده های نوآوری زمینۀ مناسب برای جذب دانش و فناوری های جدید را فراهم و 
به کاهش هزینه هاي تولید و افزایش توان رقابتي محصوالت داخلی در بازارهاي بین المللي کمک می کند 
)Acemoglu & Zilibotti, 2001(. وجود زیرساخت ها و امکانات ارتباطي که از دیگر نهاده های نوآوری 

است سبب دسترسی آسان و کم هزینه نوآوران به دانش و فناوری داخلی و خارجی شده و زمینه ساخت 
کاالها و خدمات جدید و ایجاد مزیت رقابتی و توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم می نماید )کندی15، 
2007(. وجود بازارهای توسعه یافته و در رأس آن ها بازارهای مالی از طریق تأمین مالی فعالیت های نوآورانه 
در قالب صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر، انجام نوآوری کم هزینه و با ریسک پائین را ممکن می کند 
)ابوجعفری و همکاران، 1393(. همچنین، نوآوری با تبلور روح دانش در کالبد کاال و خدمات، سطح کیفی 
محصوالت را ارتقاء و با جلب رضایت مشتریان خارجی موجب رشد صادرات غیرنفتی می شود )بامول16، 
2002(. مضافاً، کشورهای درحال توسعه می توانند با کمک به ساخت و تکمیل کاالها و خدمات حاصِل از 
نوآوري کشورهاي توسعه یافته از نتایج نوآوری آن ها نیز در مسیر رشد و توسعه صادرات غیرنفتی منتفع 
شوند )Chadha,2009(؛ بنابراین افزایش نوآوري با رشد تولید کاالها و خدمات جدید و متنوع و ابداع 
روش های نوین تولید و کاهش هزینه ها سبب رشد بهره وری و تقویت رقابت پذیري تولیدات داخلی در 
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 Mason &( بازارهای جهانی شده و سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی را افزایش می دهد
.)Wagner,1994

در ادامه، پیشینه پژوهش به ترتیب مطالعات داخلی و خارجی مرور شده است:
برمر و ثریایی )1396( تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی را با نقش میانجی نوآوری فناورانه در 
شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده استان مازندران بررسی کرده اند. نتایج نشان داد نوآوری سازمانی 

بر عملکرد صادراتی با لحاظ نقش میانجی نوآوری فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. نارویی و براتی 
دوین )1396( تأثیر نوآوری بر کسب سهم بازار در صنایع پخت مشهد را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد 
نوآوری و ابعاد آن بر کسب سهم بازار تأثیر دارد. شاه آبادی و ثمری )1395( تأثیر نوآوری بر صادرات مبتنی 
بر فناوری برتر را در کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2013-2007 بررسی کرده اند. 
نتایج نشان داد نوآوري بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در هر دو گروه از کشورهاي منتخب تأثیر مثبت 
و معناداری دارد. زارع مهرجردی و همکاران )1395( تأثیر نوآوری بر صادرات محصوالت کشاورزی و 
صادرات کل ایران را طی دوره 1389-1355 بررسی کرده اند. در این پژوهش، از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت شده و نام تجاری به عنوان جایگزین های نوآوری استفاده 
شد. نتایج نشان داد بهره وری نیروی کار بر صادرات محصوالت کشاورزی و صادرات کل تأثیر مثبت 
دارد. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعداد اختراعات ثبت شده بر صادرات کل و نام تجاری 
بر صادرات محصوالت کشاورزی تأثیر مثبت دارد. صفرزاده و قیوم زاده )1395( تأثیر نوآوری بر عملکرد 
صادراتی شرکت های تولیدکننده مواد غذایی شهر تهران را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد، نوآوری بر 
عملکرد صادراتی تأثیر دارد. اکبری و همکاران )1394( تأثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی نوآوری 
)به عنوان عوامل داخلی( بر عملکرد صادراتی محصوالت جدید در صنعت خودروسازی را با توجه به 
نقش تعدیل گری شدت نوآوری محصول )به عنوان عامل بیرونی( بررسی کرده اند. نتایج نشان داد گرایش 
به کارآفرینی بر قابلیت دو سوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصوالت جدید تأثیر معناداری دارد. 
همچنین، دو سوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصوالت جدید تأثیر دارد. به-عالوه، شدت نوآوری 
محصول رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد صادراتی محصوالت جدید و رابطه بین دو سوتوانی 
نوآوری و عملکرد صادراتی محصوالت جدید را تعدیل می کند. اصغرپور و همکاران )1391( تأثیر نوآوری 
بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی دوره 1388-1374 را بررسی کرده اند. نتایج 
نشان داد رابطه بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار )پویایی رقابت( غیرخطی است که از وجود یک حد 
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بهینه ای از هزینه های تحقیق و توسعه حکایت دارد که سهم بازار صنایع مذکور را بیشینه می کند.
آدبایو و الحیتی )2019( تأثیر صالحیت کارآفرینانه و سیاست حمایتی دولت بر عملکرد صادرات غیرنفتي 
شرکت هاي کوچک و متوسط جنوب غرب نیجریه را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد ابعاد اصلی صالحیت 
 Adebayo( کارآفرینی و سیاست های حمایتی دولت بر عملکرد صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت و معناداری دارد
Alheety,2019 &(. یویار و ارال خان )2017( رابطه ظرفیت نوآوری و عملکرد صادراتی را در نمونه ای 

شامل 83 شرکت صادرکننده ترکیه بررسی کرده اند. نتایج نشان داد بین ظرفیت نوآوری و عملکرد صادراتی 
نوآوری  میانجی  نقش   )2016( همکاران  و  شارما   .)Uyar & Oralhan,2017( دارد  وجود  مثبت  رابطه 
محصول در تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه بر افزایش سهم بازار 1356 برند غذایی را بررسی کرده اند. 
نتایج نشان داد، هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های چندملیتی بیشتر از شرکت های کوچک و متوسط 
بر بهبود نوآوری محصول و سهم بازار تأثیر دارد )Sharma et al, 2016(. فانچامنیو و واجانگ )2016( 
تأثیر انواع نوآوری بر صادرات در کامرون را طی سال های 2011 تا 2013 تحلیل کرده اند. نتایج نشان داد 
نوآوری های بازار و سازمانی بر میزان و گرایش به صادرات تأثیر معناداری دارد؛ اما تأثیر نوآوری محصول 
بر میزان صادرات مثبت و معنادار و بر گرایش به صادرات بی معنا است. به عالوه، فساد عملکرد صادراتی را 
 .)Fonchamnyo ana Wujung, 2016( تضعیف و ثبات اقتصاد کالن عملکرد صادراتی را بهبود می بخشد
حسن اف و همکاران )2015( رابطه بین نوآوری کشوری و صادرات را در 48 کشور آسیایی طی دوره 
زمانی 2011 الی 1997 بررسی کرده اند. آن ها از تعداد اختراعات، عالئم تجاری، طراحی صنعتی، تعداد 
مجالت علمی، هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان جایگزین های نوآوری استفاده نموده اند. نتایج نشان داد 
طراحی های صنعتی ثبت شده تنها شاخص جایگزین نوآوری است که با عملکرد صادراتی رابطه مثبت دارد 
)Hasanov et al,2015(. ساندو و کیوکانل)2014( رابطه بین صادرات با فناوری باال و برخی از عوامل اصلی 

نوآوری را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد هزینه های تحقیق و توسعه بخش عمومی و خصوصی به عنوان 
جایگزین های نوآوری با صادرات با فناوری باال همبستگی مثبت دارند؛ البته تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه 

.)Sandu & Ciocanel,2014 ( بخش خصوصی از هزینه های تحقیق و توسعه بخش عمومی بیشتر است
مرور مطالعات و پژوهش های پیشین نشان می دهد، اغلب مطالعات داخلی انجام شده از ارقام صادرات 
غیرنفتی به عنوان متغیر وابسته استفاده نموده اند که معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد صادراتی کشورها 
نیست؛ زیرا تغییر در ارقام صادرات می تواند از تغییر در اندازه بازار یا شرایط اقتصادی حاکم بر بازارهای 
بازار  از سهم  پیش رو  پپژوهش  اما  ندارد؛  ارتباط  به عملکرد خود کشورها  لزوماً  و  ناشی شود  جهانی 
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کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان به عنوان متغیر وابسته استفاده نموده که حاصل عملکرد خود 
کشورهاست و از نفوذ بیشتر آن ها در بازارهای جهانی و افزایش قدرت مذاکره با مشتریان و رقبا ناشی 
مانند  از سنجه هایی   )1396( ثمری  و  شاه آبادی  به استثنای  انجام شده  داخلی  مطالعات  به عالوه،  می شود. 
نوآوری سازمانی، نوآوری فناورانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهره وری نیروی کار، تعداد اختراعات 
ثبت شده، هزینه های تحقیق و توسعه و نام تجاری به عنوان جایگزین نوآوری برای بررسی تأثیر بر صادرات 
استفاده نموده اند. این در صورتی است که مطالعه حاضر از شاخص جامع و کامل نوآوری جهانی و دو بعد 
اصلی آن به عنوان جایگزین نوآوری استفاده نموده است. ضمناً در مطالعه شاه آبادی و ثمری )1396( نیز که 
از شاخص نوآوری جهانی استفاده شده، صادرات مبتنی بر فناوری برتر متغیر وابسته بوده است. حال آنکه 
در این پژوهش، کل صادرات غیرنفتی اعم از کاالها و خدمات موضوع مطالعه بوده است. به عالوه، کلیه 
مطالعات داخلی مرتبط با موضوع به استثنای شاه آبادی و ثمری )1396( به بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات 
پرداخته اند   )... و  کشاورزی  غذایی، محصوالت  مواد  پخت، صنایع  )صنایع  بنگاه ها  و  در سطح صنایع 
حال آنکه این پژوهش در سطح کالن و در قالب یک مطالعه بین کشوری به بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات 
در 11 کشور صادرکننده نفت پرداخته است. ضمناً این قلمرو مکانی با نمونه آماری شاه آبادی و ثمری 
)1396( که منتخبی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بوده نیز تفاوت دارد. درنهایت این که داده های 
تجربی مورداستفاده اغلب مطالعات داخلی از نوع آمار اولیه است که به صورت میدانی و با انجام مصاحبه 
یا توزیع پرسشنامه گردآوری شده است. حال آنکه داده های مورداستفاده این پژوهش از نوع آمار ثانویه است 
که به روش اینترنتی از مراجع معتبر بین المللی نظیر بانک جهانی، سازمان مالکیت معنوی استخراج شده 
است. مضافاً، اغلب تحقیقات انجام شده به روش همبستگی به تحلیل داده ها پرداخته  اند؛ اما پژوهش حاضر 
با استفاده از داده های تابلویی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته در قالب تحلیل رگرسیون چندمتغیره 
به تحلیل داده های تجربی پرداخته است. درنتیجه، مطالعه حاضر از ابعاد مختلف دارای نوآوری است و با 

پیشینه پژوهش در داخل کشور فاقد همپوشانی است.

3- روش  پژوهش و ارائه مدل 
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است؛ زیرا به قصد کاربرد نتایج در جهت افزایش سهم بازار کشورهای 
منتخب از صادرات غیرنفتی انجام شده است. ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است که ارتباط بین 
متغیرها را با استفاده از آمارهای ثانویه مستخرج از مراجع آماری و بدون مداخله و دست کاری در آن ها 
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بازار  تأثیر نوآوری بر سهم  از تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی  ازنظر اجرایی  بررسی می کند. 
صادرات غیرنفتی استفاده شده است. مدل اقتصادسنجی پژوهش از نوع داده های تابلویی است که به علت 
کاهش مشکل ناهمسانی واریانس، کاهش هم خطی بین متغیرها، افزایش درجۀ آزادی، استفاده از آن به طور 
فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی افزایش یافته است )Baltagi,2005(؛ البته داده های تابلویی شامل دو نوع 
ایستا و پویاست که مدل این پژوهش از نوع پویا است؛ زیرا وقفه متغیّر وابسته )سهم بازار صادرات غیرنفتی( 
به صورت متغیّر توضیحی در طرف راست ظاهرشده تا به درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها کمک  کند 
)Arellano & Bond,1991(؛ زیرا عملکرد صادرات غیرنفتی کشورها در دوره جاري به طور طبیعي پویا 

است و قابل انتقال و گسترش به دوره بعد است؛ بنابراین مدل پژوهش به صورت زیر است:
)1(

این مدل به شکل لگاریتمی است که برای کشور i در زمان t برآورد می شود. در آن، NOE17 سهم بازار 
صادرات غیرنفتی و متغیر وابسته پژوهش است که از نسبت صادرات غیرنفتی هر یک از کشورهای منتخب 
به کل صادرات غیرنفتی جهان به عنوان جایگزین آن استفاده شده است. استفاده از سهم بازار18 به جای رقم 
صادرات غیرنفتی به این دلیل است که تغییر در ارقام صادرات می تواند از تغییر در اندازه بازار یا شرایط 
اقتصادی حاکم بر بازارهای جهانی ناشی شود و لزوماً معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد صادراتی یک 
کشور تلقی نمی شود؛ اما افزایش سهم بازار حاصل نفوذ بیشتر در بازار و افزایش قدرت مذاکره با مشتریان 
و رقبا به منظور کسب سود بیشتر است که می تواند رشد اقتصادی کشورها را در شرایط رکود افزایش دهد. 
داده های خام موردنیاز برای محاسبه این متغیر به صورت درصد صادرات سوخت از کل صادرات19 از پایگاه 
بانک جهانی20 استخراج شده است. سپس، این نسبت از کل صادرات کشورهای منتخب کسر شده و درصد 
سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات آن ها به دست آمده است. آنگاه با ضرب این عدد در مبلغ کل صادرات 
کشورها، رقم صادرات غیرنفتی آن ها محاسبه شده که با تقسیم آن به کل صادرات غیرنفتی جهان، سهم بازار 
کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان به دست آمده که داده های آن در مدل پژوهش مورداستفاده 

قرارگرفته است.
NOEit�1 متغیر وابسته باوقفه )سهم صادرات غیرنفتی هر کشور از کل صادرات غیرنفتی جهان با یک دوره 

تأخیر( β0 اثرات ثابت کشوری )عرض از مبدأهای ویژه هر مقطع( است.
IOSIit  به ترتیب شاخص نهاده های نوآوری و ستاده های نوآوری است که متغیرهای کلیدی 

IISIit و 22
21

پژوهش هستند. با این توضیح که در پژوهش حاضر از شاخص های منتشر شده ذیل شاخص نوآوری 
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جهانی به جای نوآوری استفاده شده که از روش های قدیمی اندازه گیری نوآوری مانند تعداد ثبت اختراعات، 
تعداد رساله های دکترا، هزینه های تحقیق و توسعه، تعداد مقاالت علمی یا مراکز جدید تحقیق و توسعه، 
غنی تر و کاراتر است. نهاده های نوآوری، عناصر ایجادکننده نوآوری اند و شامل پنج رکِن نهادها23، تحقیق 
نوآوری  ستاده های  تجارت27 می باشد.  پیچیدگی  بازار26 و  پیچیدگی  زیرساخت ها25،  انسانی24،  سرمایه  و 
نیز معرف نوآوری تجربی  اند و از دو رکن ستاده های علمی28 و ستاده های خالقیت29 تشکیل شده است؛ 
بنابراین، ساختار شاخص نوآوری جهانی بر اساس این فرض طراحی شده که تبدیل نوآوری به اهرم رشد 
و توسعه اقتصادی در هر کشوری، مستلزم رویکرد نظام مند به نوآوری است. به عبارتی، بهره مندی از منافع 
کسب وکارهای نوآور منوط به ایجاد نظام نوآوری در ابعاد ملی است تا نتایج نوآوری پایدار شود. منطقاً، این 
نظام نهاده ها و ستاده هایی دارد. نهاده ها در حکم منابع و پیش نیازهای ایجاد کسب وکارهای نوآور و ستاده ها 
در حکم منافع حاصل از رشد کسب وکارهای نوآور است که در فرآیندی چرخه وار، نوآوری را پایدار و 
نهادینه می  سازند )گرشاسبی نیا و بدری ویچ،1390(. شایان ذکر است، مدل پژوهش در دو حالت به تفکیک 
کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت و کشورهای توسعه یافته نوآورمحور برآورد شده است. داده های 

نهاده ها و ستاده های  نوآوری نیز از پایگاه سازمان مالکیت معنوی30 استخراج شده است.
اما ارائه یک مدل مناسب که بتواند تغییر رفتار متغیر وابسته )سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات 
غیرنفتی جهان( را به نحو حداکثری توضیح دهد، نیازمند لحاظ نمودن سایر عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی 
تحت عنوان متغیرهای کنترل است. با توجه به مبانی نظری صادرات، عوامل اثرگذار بر آن به دو دسته 
متغیرهای اقتصاد کالن و متغیرهای عملکردی سطح بنگاه تقسیم می شوند. متغیرهای اقتصاد کالن از شرایط 
و سیاست هاي اقتصادي کشورهاي صادرکننده، واردکننده و رقبا نشأت گرفته و عملکرد صادراتی بنگاه ها 
را به صورت برون زا متأثر می سازند که خود شامل دو دسته متغیرهای قیمتی )نرخ ارز، سیاست های ارزی، 
سیاست های پولی و تورم و...( و متغیرهای غیرقیمتی )نهادها، زیرساخت ها، سیستم ابداع و نوآوری، درجه 
بازبودن اقتصاد، قدرت رقابت پذیری و...( هستند. متغیرهاي عملکردي سطح بنگاه نیز حاصل سازوکار و 
سیاست هاي تحقیقاتی، تولیدي و بازاریابی بنگاه هاست که صادرات بنگاه را به صورت درون زا متأثر می سازد. 
ازآنجاکه قلمرو مکانی این پژوهش، اقتصاد کالن بین الملل است؛ استفاده از متغیرهای عملکردی سطح بنگاه 

بالموضوع شده و متغیرهای کنترل از بین متغیرهای اقتصاد کالن به شرح ذیل انتخاب شده اند:
GDPP31  درآمد سرانه است که به پیروی از مطالعات کرومتیت و همکاران)2017( و مجید و احمد)2006( 

انتخاب شده و انتظار می رود بر سهم بازار صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت بگذارد؛ زیرا افزایش سطح تولید سبب 
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 Kromtit( سرریز مازاد بر مصرف داخلی آن به بازارهای جهانی شده که به معنای افزایش صادرات است
et al,2017 & Majeed & Ahmad,2006(. داده های این متغیر از پایگاه بانک جهانی32 استخراج شده است.

RER33 نرخ ارز واقعی است که به پیروی از مطالعات آکانبی و همکاران )2017( و حسن اف )2013( 

انتخاب شده و می تواند بر سهم بازار صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد؛ زیرا افزایش نرخ ارز 
واقعی با فرض وجود رقابت کامل، سبب تضعیف ارزش پول ملی، کاهش قیمت محصوالت داخلی در 

بازارهای جهانی و رشد صادرات غیرنفتی می شود؛ اما با عدم پذیرش فرض رقابت کامل و با فرض وجود 
حاشیه سود، تغییرات نرخ ارز می تواند در حاشیه سود جذب شده و اثر آن بر حجم صادرات و رقابت پذیري 
محصوالت خنثی شود؛ مضافاً اگر بخش عمده نهاده هاي تولید از طریق واردات تأمین شود، افزایش نرخ 
 Akanbia et al,2017 &( ارز سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات داخلی و کاهش صادرات می گردد

Hasanov,2013(. داده های این متغیر از پایگاه بانک جهانی34 استخراج شده است.

OPEN35 درجه  باز بودن اقتصاد است که به صورت حاصل جمع واردات و صادرات )تجارت خارجی( 

تقسیم بر تولید ناخالص داخلی36 تعریف می شود و به معنای سهولت در فرایند تجارت خارجی، آشنایی با 
سالیق مصرف کنندگان خارجی و آشنایی با راهبردهای رقابتی در بازارهای جهانی است؛ بنابراین انتظار 
می رود بر سهم بازار صادرات غیرنفتی تأثیر مثبت داشته باشد. داده های این متغیر از پایگاه بانک جهانی37  

استخراج شده است.

3-1 آمار توصیفی
همان گونه که در مقدمه اشاره شد، نمونه آماری این پژوهش از 11 کشور صادرکننده نفت شامل اکوادور، 
الجزایر، ایران، بولیوی، روسیه، کامرون، کلمبیا، کویت، مصر، نیجریه و ونزوئال واقع در سطوح توسعۀ 
سنگاپور،  دانمارک،  انگلستان،  آمریکا،  آلمان،  کشور  و 11  کنترل  گروه  به عنوان  نوآوری محوری  از  قبل 
سوئد، سوئیس، فنالند، کانادا، هلند و هنگ کنگ واقع در سطح توسعه نوآوری-محوری به عنوان گروه 
کنترل تشکیل شده است. با این توضیح، به منظور آشنایی با واقعیات آماری دو گروه از کشورهای یادشده، 
ساختار صادراتی آن ها با ارائه میانگین سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل در ستون اول جداول )1( 
و )2( مقایسه شده است. ارقام موجود در این خصوص نشان می دهد میانگین سهم صادرات غیرنفتی در 
کشورهای صادرکننده نفت 42/03 و در کشورهای نوآورمحور 97/91 درصد است که قابل مقایسه نیستند؛ 
اما ستون دوم دربردارنده تغییر در این ساختار است که با استفاده از نرخ رشد صادرات غیرنفتی از صادرات 
اما  است؛  بوده  تغییر  بدون  نوآورمحور  آنکه ساختار صادراتی کشورهای  مبین  داده شده  نشان  آن ها  کل 
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ساختار صادراتی کشورهای صادرکننده نفت هرچند اندک اما به سمت غیرنفتی شدن بیشتر حرکت کرده 
است. البته این تغییر بسیار اندک طبیعی است؛ زیرا تغییرات ساختاری همواره کند و بطئی اتفاق می افتند. 
درستون سوم نیز سهم بازار آن ها از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره زمانی موردمطالعه آورده شده است. 
بر اساس ارقام موجود، مجموع کشورهای صادرکننده نفت کمتر از 1/5 درصد از کل صادرات غیرنفتی را در 
اختیار داشته اند. این در حالی است که مجموع کشورهای نوآورمحور قریب به 40 درصد از بازار صادرات 
غیرنفتی جهان را در اختیار داشته اند. همچنین در جدول)3( نیز میانگین نمره داده ها و ستاده های نوآوری در 
کشورهای منتخب درج شده که از 100 بوده و عدد بزرگ تر به منزله عملکرد مطلوب تر است. این ارقام از 
شکاف باال بین دو گروه از کشورهای یادشده حکایت دارد؛ بنابراین، نرخ بیشتر رشد صادرات غیرنفتی در 
کشورهای صادرکننده نفت چنانچه با بهبود نوآوری و تولید کاالها و خدمات جدید تقویت شود می تواند از 
بروز نابسامانی ها و ناکارآمدی های گسترده  ازجمله ایجاد بیماری هلندی، تشدید فعالیت های رانت جویانه، 
رشد فساد سیستمی،  تخریب نهادهای اقتصادی و اجتماعی و بروز شوک های اقتصادی ناشی از نوسان 
درآمدهای نفتی در کشورهای مزبور بکاهد و فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی آن ها را هموار گرداند.

جدول)1(: واقعیات آماری کشورهای منتخب صادرکننده نفت )2007-2017(

مأخذ: پایگاه بانک جهانی و محاسبات تحقیق

 ی هاکشور
سهم صادرات  میانگین

 از صادرات کل یرنفتی غ
رشد سهم صادرات   میانگین

 ت کلاز صادرا یرنفتی غ
سهم از   میانگین
 جهان یرنفتی صادرات غ

 06/0 08/0 17/46 اکوادور

 01/0 12/0 28/3 یر الجزا

 19/0 01/0 37/14 یران ا

 02/0 01/0 58/49 یویبول

 87/0 02/0 5/32 یهروس
 02/0 02/0 30/67 کامرون 

 12/0 00/0 05/39 یاکلمب

 03/0 26/0 31/6 یتکو

 05/0 - 07/0 30/11 یجریهن

 19/0 06/0 64/70 مصر 

 05/0 65/0 87/8 ونزوئل 

 15/0 11/0 03/42 گروه  میانگین
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جدول)2(: واقعیات آماری کشورهای منتخب نوآورمحور )2007-2017(

جدول)3(: واقعیات آماری کشورهای منتخب )2007-2017(

 های کشور
سهم صادرات  میانگین

 از صادرات کل یرنفتی غ
رشد سهم صادرات   نگینمیا
 از صادرات کل یرنفتی غ

سهم از   میانگین
 جهان یرنفتی صادرات غ

 87/8 00/0 77/97 آلمان 

 52/10 00/0 35/91 یکا آمر

 72/3 01/0 64/88 انگلستان 

 94/0 01/0 53/92 دانمارک 

 43/2 01/0 12/83 سنگاپور
 28/1 00/0 88/92 سوئد

 24/2 00/0 67/97 یسسوئ

 52/0 00/0 87/90 فنالند 

 18/2 02/0 31/74 کانادا

 18/3 - 02/0 81/86 هلند

 76/2 00/0 40/96 کنگهنگ 

 51/3 00/0 91/97 گروه  میانگین
مأخذ: پایگاه بانک جهانی و محاسبات تحقیق 

مأخذ: پایگاه بانک جهانی و محاسبات تحقیق

منبع: یافته های پژوهش
  هایکشور

 نفت  صادرکننده
نمره   میانگین

 نوآورینهاده 
نمره   میانگین

 ینوآور ستاده
  هایکشور

 نوآور محور 
نمره   میانگین

 نوآورینهاده 
نمره   میانگین

 ینوآور ستاده
 81/48 91/57 آلمان  73/22 80/31 اکوادور

 86/48 54/63 یکا آمر 90/15 90/30 یر الجزا

 71/49 12/63 انگلستان  39/23 35/32 یران ا

 89/46 14/63 دانمارک  18/26 40/30 یویبول

 62/44 27/68 سنگاپور 39/30 87/40 یهروس
 37/53 04/64 سوئد 46/22 80/28 کامرون 

 93/57 63/63 یسسوئ 84/25 24/40 یاکلمب

 59/48 34/63 فنالند  23/32 82/39 یتکو

 63/44 06/62 کانادا 32/24 47/28 یجریهن

 65/51 96/59 هلند 33/23 75/33 مصر 

 01/45 88/64 کنگهنگ  07/22 92/27 ونزوئال 

 10/49 08/63 گروه  میانگین 44/24 21/33 گروه  میانگین
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جدول)4(: آزمون ایستایی متغیرها

منبع: یافته های پژوهش

3-2 آمار استنباطی
استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برفرض ایستایی متغیرها استوار است. درنتیجه باید پیش از برآورد 
مدل به منظور پرهیز از تشکیل رگرسیون کاذب، ایستایی متغیرها بررسی شود. در این پژوهش از روش لوین، 
لین و چو38 برای بررسی ایستایی متغیرها استفاده شد که براساس جدول)4( نتایج نشان  داد، فرضیه صفر در 
سطح اطمینان 95 درصد برای کلیه متغیرهای مدل در هر دو حالت تخمین رد می شود. به عبارتی، ایستایی 

کلیه متغیرها تأیید و احتمال کاذب بودن رگرسیون برآوردی منتفی است.

بعدازاین مرحله، با توجه به این که داده های تابلویی حاصل ترکیب داده های کشورهای مختلف )مقاطع( در 
طول زمان )سری زمانی( است. باید مشخص شود که آیا عرض از مبدأ مدل براي مقاطع مختلف یکسان 
است یا خیر؟ درصورتی که هیچکدام از اثرات مقطعی یا زمانی مقاطع تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته 
باشند )داراي عرض از مبدأ واحد باشند(، تمامی داده ها قابل ترکیب بوده و این مدل را رگرسیون ترکیبی39  

نامند؛ اما در غیر این صورت، استفاده از روش داده هاي تابلویی ضرورت دارد )یافی40، 2003(. در این 
پژوهش، انجام آزمون F لیمر نشان داد مقدار احتمال برآوردی آماره F در هر دو حالت کمتر از 0/05 
است که به معنای رد فرضیه صفر )مساوی بودن عرض از مبدأ همه کشورها( و تأیید قابلیت تخمین مدل 

به صورت داده های تابلویی است.
درنهایت، مدل پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و به تفکیک دو گروه از کشورهای 

 نماد یر نام متغ

عامل محور و  منتخب  کشورهای
 محور کارایی

 محور نوآوریمنتخب  کشورهای

LLارهآم یجهنت احتمال  LLCآماره
C 

 یجهنت احتمال 

 (LNOE 145 /8- 0.001 I)0) 844 /5- 0.000 I)0 یرنفتی سهم بازار صادرات غ

 (LIISI 981 /6- 0.000 I)0) 432 /6- 0.000 I)0 ینوآور یهانهاده

 (LIOSI 451 /5- 0.000 I)0) 555 /6- 0.000 I)0 ینوآور یهاستاده

 (LGDPP 998 /4- 0.000 I)0) 698 /6- 0.000 I)0 سرانه  یدتول

 (LRER 691 /5- 0.000 I)0) 112 /5- 0.000 I)0 ی نرخ ارز واقع 

 (LOPEN 443 /4- 0.000 I)0) 348 /4 0.000 I)0 درجه باز بودن اقتصاد
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منتخب برآورد گردید که نتایج به شرح جدول )5( می باشد. در این جدول، آماره سارگان حاصل بررسی 
اعتبار ماتریس ابزارها توسط آزمون سارگان است که مقدار بزرگ تر از 0/05 آن مؤید تأیید اعتبار ابزارهای 

مورداستفاده است.

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
تأثیر نهاده ها و ستاده های نوآوری بر سهم بازار صادرات غیرنفتی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت 

و معنادار است که با نتیجه مطالعات شارما و همکاران )2016(، حسن اف و همکاران )2015(، ساندو و 
کیوکانل )2014(، شاه آبادی و ثمری )1395( و زارع مهرجردی و همکاران )1395( همخوانی دارد. بر این 
اساس، بهبود نهاده ها و ستاده های نوآوری مترادف خلق، جابجایي، جذب، تغییر، اشاعه و استفاده بیشتر از 
دانش سودآور جهت تولید کاالها و خدمات جدیدتر، پرکاربردتر منطبق با نیازها و سالیق مصرف کنندگان 
بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی  افزایش سهم  به  بهبود آن ها  بازارهای جهانی است که  در 
انجامیده است. البته، ضریب تخمینی این شاخص ها در کشورهای منتخب صادرکننده نفت بیشتر بوده که 
می تواند از برخورداری کمتر آن ها از نهاده ها و ستاده های نوآوری ناشی شود. به نحوی که کوچک ترین بهبود 
در این وضعیت، ظرفیت های معطل مانده آن ها را با شدت بیشتری فعال نموده و سهم بازار صادرات غیرنفتی 

را ضریب باالتری افزایش داده است.

جدول)5(: نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته

 منتخب  یکشورها غیرنفتیوابسته: سهم بازار صادرات  یرمتغ

 محور نوآوری محور کارایی عامل محور و ▼یحی توض یرهایمتغ
 tآماره یب ضر tآماره یب ضر نماد عنوان

 L NOE )�1) *269 /0 132 /3 *713 /0 43/4 باوقفه  ی رنفتیغ  صادرات  بازار سهم
 IISI **502 /0 564 /4 **104 /0 25/3 نوآوری هاینهاده

 IOSI **701 /0 341 /6 **935 /0 89/4 نوآوری هایستاده
 GDPP *209 /0 833 /4 *725 /0 26/4 رشد درآمد سرانه 

 RER ***067/0 921 /2 148 /0 61/4 واقعی نرخ ارز 
 OPEN ***086/0 344 /2 **731 /0 11/2 باز بودن اقتصاد 

 Sargan Test 58/3 72/4 مقدار آماره آزمون سارگان
منبع: یافته های پژوهش- نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1%، 5% و 10% را نشان می دهند. 
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تأثیر رشد درآمد سرانه بر سهم بازار صادرات غیرنفتی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار 
است که با نتیجه مطالعات کرومتیت و همکاران )2017( و مجید و احمد )2006( همخوان است؛ زیرا رشد 
درآمد سرانه معرف ظرفیت و پایداری سطح تولید در آینده است که افزایش آن موجب سرریز تولید داخلی 
به بازارهای جهانی و بهبود سهم بازار صادرات غیرنفتی شده است. البته، ضریب این متغیر در کشورهای 
منتخب نوآوری محور بزرگ تر است که می تواند از نسبت بیشتر مازاد تولید به مصرف و تولید با جهت گیری 

صادرات آن ها ناشی شود.
تأثیر نرخ ارز واقعی بر سهم بازار صادرات غیرنفتی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است 
که با نتیجه مطالعات آکانبی و همکاران )2017( و حسن اف )2013( همخوانی دارد. البته، ضریب این متغیر 
در کشورهای منتخب نوآوری محور بیشتر است که می تواند از کیفیت نهادی آن ها نامطلوب تر  و بهره وری 
باالتر آن ها ناشی شود؛ که باعث شده متغیر قیمتی نرخ ارز وظیفه عالمت دهی را به خوبی انجام دهد و سهم 

بازار صادرات غیرنفتی را با شدت بیشتری بهبود بخشد.
تأثیر باز بودن اقتصاد بر سهم بازار صادرات غیرنفتی هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است 
که با نتیجه مطالعه سانگا و نواچوکو )2018( همخوانی دارد؛ زیرا باز شدن اقتصاد با ایجاد دسترسی آسان به 
نهاده های وارداتی و آشنایی با خواسته ها و سالیق مشتریان خارجی، امکان تولید کیفی  تر، با قیمت  مناسب تر 
و مطابق با سلیقه مشتریان خارجی را فراهم و سبب رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم بازار صادرات 

غیرنفتی می شود. البته، تأثیر این متغیر در کشورهای منتخب نوآوری محور بیشتر بوده است.
- تأثیر متغیر وابسته باوقفه بر سهم بازار صادرات غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و 
معنادار بوده که در تطابق با مبانی نظری است؛ زیرا سهم بازار صادرات غیرنفتی هر دوره از میزان آن در 

دوره قبل تأثیر مثبت می پذیرد.

5- جمع بندی
بازار  بر سهم  نوآوری  و ستاده های  نوآوری  نهاده های  نوآوری کل،  تأثیر شاخص های  پژوهش،  این  در 
صادرات غیرنفتی در دو گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب نوآور محور طی 
دوره 2007-2017 برآورد گردید و نتایج نشان داد، تأثیر کلیه شاخص های مذکور بر سهم بازار صادرات 
غیرنفتی مثبت و معنادار است. با توجه به این نتیجه و باهدف افزایش سهم بازار کشورهای منتخب از 

صادرات غیرنفتی جهان پیشنهاد می گردد:
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-  از مالکیت معنوی افراد نوآور با وضع قوانین و مقررات خاص حمایت گردد.
-  زیرساخت های نوآوری اعم از فیزیکی )مخابراتی و الکترونیکی(، اداری )درخواست و صدور مجوز( و 

اطالعاتی )شفافیت اطالعاتی( ایجاد و گسترش یابد.
-  با توسعه آموزش عالی و مهارت افزایی نیروی کار متناسب با نیاز بازار، زمینه برای پرورش نیروی کار 

نوآور بیش ازپیش فراهم شود.

-  سازوکار الزم برای تأمین مالی فعالیت های نوآورانه طراحی و صندوق های حمایت از سرمایه گذاری های 
ریسک پذیر تشکیل گردد.

ارتباط بین مراکز تحقیق و توسعه و بخش های مختلف  با اولویت دهی به پژوهش مبتنی بر تقاضا،    -
اقتصادی تقویت گردد.
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