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اهميت  بنگاه ها،  بودن  همگن  فرض  نقض  و  مزيت  نظريه هاي  در  تحول  چكيده: 
ويژگي هاي بنگاه و عوامل محيطي مانند درجه رقابتى بازار را در تجارت آشكار كرد و 
رويكرد بررسي در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح كالن و متغيرهاي قيمتي 
مانند نرخ ارز و نرخ تورم، به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه، مخارج پژوهش و توسعه، 
مهارت نيروي كار و ساختار بازار سوق داد. در پژوهش حاضر، الگويي شامل عوامل 
قيمتي، ساختار بازار و ساير ويژگي هاي بنگاه به منظور تعيين عوامل مؤثر بر صادرات 
در سطح صنايع، با كد چهار رقمي ISIC  براي 99 صنعت داراي صادرات در ايران 
مورد توجه قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه عالوه بر نرخ ارز، متغيرهاي مرتبط 
با ويژگي هاي خاص هر صنعت، مانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، نفوذ 
صادراتى  بر  نيز  سرمايه  به  كار  نيروي  نسبت  و  تمركز)  بازار (ميزان  ساختار  واردات، 

بودن صنعت، تأثير مثبت و معنى دار دارد. 

كليدواژه ها:  صادرات صنعتي، ساختار بازار، مخارج پژوهش و توسعه، مزيت رقابتي، 
شاخص هرفيندال هيرشمن
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مقدمه
با نگاهي به وضعيت تجارت جهاني مشخص مى شود كه در طول سه دهه (1991-1961) حجم 
صادرات كل به قيمت اسمي دالر آمريكا سى برابر شده است. مقايسه بين كشورهاي مختلف و بررسي 
افزايش يا كاهش سهم آنها از كل حجم تجارت نيز نشان مي دهد كه عموم كشورهايي كه اكنون جزء 
كشورهاي صنعتي هستند، در مراحل اوليه رشد اقتصادي، راهبرد رشد خود را بر پايه مزيت نسبي 
بنا نهاده بودند. ليكن در حال حاضر، الگوي تجاري بسياري از كشورها فقط بر اساس مزيت نسبي 
توجيه پذير نيست و مفهوم مزيت كه در پي تبيين واقعيت هاى تجاري در عرصه جهان است، به دنبال 
تحول در شرايط تجارت جهاني، تكوين يافته است تا قدرت تبيين خود را حفظ كند. مزيت نسبي 
كه خود تكوين يافته نظريه "مزيت مطلق" بود، به "مزيت نسبي پويا"تبديل و سرانجام با تكامل در 
نظريات مزيت، در انتهاي دهه 1990 نظريه مزيت رقابتي و رقابت پذيري (رقابت پذيري) مطرح شده 

است (جاني، 160).
ضرورت روزافزون استقالل اقتصاد ايران از درآمدهاي نفتي سبب شده است كه نقش صادرات 
غيرنفتي، بيش از ساير كشورها براي ايران اهميت داشته باشد و در اين راستا، بسياري از پژوهشگران 
براى تعيين عوامل مؤثر بر صادرات غيرنفتي تالش كرده اند، ليكن در بسياري از پژوهش هاى پيشين، 
تأثير عوامل قيمتي مانند نرخ ارز و تورم بر صادرات مورد توجه قرار گرفته است و در معدودي از 
آنها، تأثير عوامل غيرقيمتي مانند بهره وري، رقابت پذيري و مخارج پژوهش و توسعه بر صادرات كه 
در نظريه هاي جديد مزيت مورد توجه بوده، بررسي شده است. در حالي كه در برخي پژوهش ها1 به 
وضوح بر اين نكته تأكيد شده است كه در كشورهاي در حال توسعه، بدون ايجاد زيرساخت هاي الزم 
و نهادينه شدن مواردى چون بهره وري، رقابت پذيري و ساختار بازار نمي توان انتظار داشت كه عوامل 
قيمتي سبب ارتقاء صادرات گردد، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته به دليل وجود زيرساخت ها 
در  ترتيب،  بدين  مى شود.  صادرات  ارتقاء  سبب  قيمتي  عوامل  غيرقيمتي،  عوامل  شدن  نهادينه  و 
مؤثر  متغيرهاي  نقش  و  شده  تأكيد  كالن  متغيرهاي  بر  اغلب  صادرات،  درباره  پيشين  پژوهش هاى 
بر صادرات در سطح بنگاه و صنايع، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو، در پژوهش حاضر 
تالش شده است عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنايع (كد چهار رقمي ISIC) با تأكيد بر ساختار 
بازار، مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور در بخش نخست پژوهش حاضر، مباني نظري و پيشينه 
پژوهش هاى پيشين درباره اين موضوع بيان شده است و با تحليل داده در بخش دوم، رويكرد و مدل 

1. كه از آن جمله مي توان پژوهش شاكرى (1383) و شاه آبادى (1383) را نام برد.
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مناسب براي تحليل موضوع در بخش سوم ارائه خواهد شد و در نهايت، با برآورد مدل، تحليل نتايج 
حاصل بيان مي شود.  

مباني نظري
درباره   (1817) ريكاردو2  ديويد  و   (1776) اسميت1  آدام  بحث  از  مزيت  مدرن  نظريه هاي 
مزيت نسبي آغاز مي شود و مي تواند در دو گروه نظريه هاى سنتي و جديد طبقه بندي شود. قدرت 
توضيح دهندگي نظريه هاى سنتي كه در آن بر نسبت هاي عوامل تأكيد شده است، پس از جنگ جهاني 
دوم و به طور جدي توسط واسيلي لئون تيف3 (1954) با ارائه شواهدي از الگوي تجارت خارجي 
چرخه  نظريه  مانند  جديدى  نظريه هاى  شد  موجب  و  گرفت  قرار  ترديد  مورد  آمريكا  متحده  اياالت 
ورنن4 (1967)، نظريه شكاف فناورى "پاسيني" و "كروگمن"5 (1980)، و نظريه مزيت رقابتي "مايكل 

پورتر"6 (1990) مطرح شود (حسيني و ملك محمدي، 238).
كروگمن با نقض فرض همگن بودن بنگاه ها در فناورى (فرض نظريه هاى مزيت نسبي ريكاردو و 
هكچر - اوهلين) اهميت ويژگي هاي بنگاه را در تجارت و صادرات آشكار كرد و بدين ترتيب، رويكرد بررسي 
در موضوعات مربوط به تجارت، از سطح كالن و متغيرهايي مانند نرخ ارز و تورم به حوزه خرد، همانند 
 .(Musleh Ud din, 228) اندازه بنگاه، هزينه هاي پژوهش و توسعه و سطح مهارت نيروي كار تغيير يافت

مزيت  مذكور،  ديدگاه  مى شويم.  مواجه  نيز  ديگري  ديدگاه  با  مزيت  نظريه هاي  تكوين  سير  در 
به  توجه  با  كشور  يك  وى،  اعتقاد  به  است.  كرده  مطرح   (1990) پورتر  مايكل  كه  دارد  نام  رقابتي 
ويژگي هاي خاص خود مي تواند محيطي را فراهم كند كه خلق مزيت رقابتي توسط بنگاه هاي داخلي 
تشويق شود. در نتيجه، قادر به توليد و صدور كاالهايي خواهد بود كه متضمن رشد مستمر آن كشور 
واقع،  در  مي شود.  تأكيد  جهاني  رقابت  صحنه  در  كشور  يك  ماندگاري  بر  مذكور،  ديدگاه  در  باشد. 
در نظريه مزيت رقابتي، عالوه بر ويژگي هاي بنگاه به شرايط محيطي توجه مى شود كه بنگاه در آن 

فعاليت مي كند.
پورتر معتقد است كه رقابت داخلي، موجب افزايش كارايي بنگاه ها و در نتيجه ارتقاء توانايي آنها 

1. Adam Smith
2. David Ricardo
3. Leontief Vassili
4. Vernon
5. Passini & Krugman   
6. Porter Michel E.
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براي رقابت در سطح بين المللى و بنگاه هاي خارجي خواهد شد. ليكن مفهوم رقابت در مكاتب مختلف، 
متفاوت است. در ديدگاه مكتب نئوكالسيك، رقابت به عنوان نظريه ايستاي رقابت، بيانگر موقعيت 
تعادلي است كه پايانى بر تالش بنگاه ها براي تسلط بر بازار محسوب مى شود. در مكتب مذكور، درجه 
رقابت بر اساس تعداد بنگاه هاي مشابه و نه بر اساس رفتار رقابتي تعيين مي شود. در حالي كه مخالفان 
اين نظريه معتقدند كه اين وضعيت درگير هيچ رقابتي نيست. ژرژسكو روزن1 (1976) معتقد است 
رقابت زماني تحقق مى يابد كه عنصر انحصاري مبني بر تفاوت بين بنگاه ها را بپذيريم. در اين وضعيت، 
حوزه عمل رقابت، به تعداد بنگاه ها محدود نيست، بلكه منوط به شرايطي است كه رفتارهاي متفاوت 
بنگاه ها را موجب مي شود. در اين راستا شومپيتر و هايك2 رقابت را فرايندى پويا مي دانند كه طى 
آن، روش هاي توليد و محصوالت برتر معرفي مي شود. شومپيتر در اين خصوص، اصطالح "تخريب 
آفريننده" را به فرايند رقابت نسبت مي دهد و معتقد است كه رقابت در درون خود، نيروي محرك و 
پيش برنده اي به نام ابداع و نوآوري دارد. بنگاه ها از طريق نوآوري و ابداع مي توانند هزينه هاي خود را 
كنترل كنند و به كيفيت بهتري دست يابند و به تضمين بقاي خود در بازار بپردازند. در اين رويكرد، 
خلق مزيت رقابتي، با عرضه محصوالت برتر و نوآوري همراه است و به ارتقاء بهره وري در طول زمان 

مي انجامد (خدادادكاشي، 30). 
به اعتقاد شومپيتر، نكته مهم ضرورت وجود درجه اي از انحصار در ساختار بازار براي شكل گيري 
معرفي  از  حاصل  سود  جذب  توانايي  معنى  به  انحصاري  قدرت  زيرا  است،  رقابت  از  فرايندي  چنين 
محصوالت برتر و روش هاي جديد است و منابع الزم را در اختيار انحصارگر براى تالش در فعاليت 
نوآورانه و ابداع هاى پرريسك فراهم مي كند، در حالي كه مير3 (1998) مزيت رقابتي و در واقع فرايند 
رقابت و ارتقاء بهره وري از اين طريق را مختص كشورهاي توسعه يافته مي داند. كروگمن4 (1986) 
يكسان  كشورها  همه  در  عوامل  از  نسبي  برخورداري  اگر  حتي  است  كرده  بيان  موضوع  اين  درباره 
باشد، در بازار رقابت ناقص، بنگاه ها با متنوع كردن محصوالت يا صعودي كردن بازده به مقياس باعث 

مي شوند دوباره داليلي براي تجارت وجود داشته باشد. 

1. Georgesko-Roegen
2. Schumpeter & Hayek
3. Meier
4. Krugman



د...
أكي

با ت
ن 
يرا

ع ا
ناي
 ص
 در

ات
ادر

 ص
 بر
ؤثر

ل م
وام

ع
ان
گر

 دي
ى و

اس
عب

101

پيشينه پژوهش
پژوهشگران براي توصيف صادرات غيرنفتي، روش ها و متغيرهاي متفاوتي را مورد استفاده قرار 
داده اند كه در اكثر آنها، تأثير متغيرهاي قيمتي بر صادرات غيرنفتي در سطح كالن مورد توجه قرار 
 ،(1979) دردروف1  آلن   ،(1974) خان  محسن  پژوهش هاى  مي توان  جمله،  آن  از  كه  است  گرفته 
هاشم پسران (1984)، محسن بهمني اسكويي (1372)، احمد شهشهاني (1357)، مجيد اسماعيلي 
(1369)، ابراهيم هاديان (1377)، محمد نوفرستي و عرب مازار (1373)، محمدرضا مقيمي (1375)، 
رستم نادري (1377) را بيان كرد. در پژوهش هاى مذكور، متغيرهايي مانند قيمت كاالهاي صادراتي، 
درآمد خارجيان، نرخ ارز آزاد، نرخ ارز مؤثر، توليد ناخالص داخلي و غيره به عنوان پارامترهاي مؤثر 
بر صادرات غيرنفتي مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش هاى ايتو2، مصلح الدين اعجاز قاني3 و 
آلبرت زافاك4 نقش عوامل غيرقيمتي در سطح صنعت و بنگاه مورد توجه قرار گرفته است. آثار رضا 
پاكدامن (1377)، شاكري (1383)، شاه آبادي (1383)، طيبي و همكاران (1386)، و مبارك (1389) 

نيز از پژوهش هاى داخلى درباره اين موضوع است.  
در پژوهش ايتو (1993) كه درباره ژاپن در سطح بنگاه و صنعت انجام شده است، هزينه انجام 
شده در پژوهش و توسعه، اندازه بنگاه و رقابت داخلي به عنوان عوامل تعيين كننده صادرات مطرح 
شده است. در پژوهش ايتو، به رابطه بين رقابت داخلي و صادرات توجه شده و بر اين نكته تأكيد 
سلطه  تحت  را  داخلي  بازارهاي  دارند،  بازار  در  را  رهبر  نقش  كه  بزرگ  بنگاه هاي  كه  است  گرديده 
خود دارند و بنگاه هاي حاشيه اي مجبور به جستجو در بازارهاي خارج از كشور شده و بدين ترتيب، 
صادرات در اين صنايع شكل گرفته است. البته شايان ذكر است كه در برخي پژوهش ها، رابطه بين 
اندازه بنگاه و سهم صادرات از فروش، رابطه U شكل دارد و در برخي نيز بين دو متغير مذكور، رابطه 
مثبت برقرار است. مصلح الدين و اعجاز قاني (2009) با انجام پژوهشى در پاكستان، سن بنگاه، نوع 
صادرات  عملكرد  ارتقاء  بر  مؤثر  عوامل  از  را  استانداردها  و  مديريتي  توانايي  سرمايه گذاري،  مالكيت، 
پاكستان معرفي كرده اند. آلبرت زافاك نيز ويژگي هاي بنگاه و شدت مهارت را بر عملكرد صادرات 

مؤثر دانسته است. 
شاكري در بررسي خود عالوه بر نرخ تورم و نرخ ارز، عواملي مانند شاخص رقابت پذيري و بهره وري 

1. Derdroof Alen
2. Kiyohiko
3. Musleh Ud Din -  Ejaz Ghani  
4. Albert Zeufack   
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را نيز مورد توجه قرار داده است. شاه آبادي نيز عالوه بر نرخ ارز، بهره وري را به عنوان عاملى غيرقيمتي 
در صادرات مؤثر دانسته است. پاكدامن غير از عوامل قيمتى، عوامل فني، اجتماعي و فرهنگي، حقوقي 
و سياسي را نيز مورد توجه قرار داده است. طيبي و همكاران از عوامل غيرقيمتي، سرمايه گذاري در 
پژوهش و توسعه و نيروي انساني ماهر را در بهبود عملكرد صادرات مؤثر دانسته اند. مبارك با بررسي 
صادرات صنايع در كد دو رقمي ISIC، عواملي مانند هزينه انجام شده در پژوهش و توسعه، سهم مواد 
اوليه وارداتي، مربع اندازه بنگاه و نرخ ارز را بر صادرات مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است 
كه عواملي مانند سهم مواد اوليه خارجي، مربع اندازه بنگاه و نرخ ارز بر صادرات مؤثر است، اما هزينه 

پژوهش و توسعه در بسياري از صنايع بر صادرات تأثير ندارد. 

تحليل داده ها
ويژگي هاي  با  كه  است  شده  استفاده  متغيرهايى  از  كالن  متغير  كنار  در  حاضر،  پژوهش  در 
صنعت نيز مرتبط است. در ادامه، متغيرهاى مذكور معرفى مى شود. جامعه آماري در پژوهش حاضر، 
كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر در دوره (86-1374) به تفكيك طبقه بندي ISIC در سطح 
مورد  دوره  در  زيرگروه)  زيرگروه ها (41  از  برخي  اطالعات  كه  آنجايى  از  است.  رقمي  چهار  كدهاي 

بررسي، در دسترس نيست، آنها كنار گذاشته شد و داده هاي 99 صنعت مورد بررسي قرار گرفت.
متغير صادرات (X) در پژوهش حاضر، به صورت نسبت صادرات صنايع به مجموع ارزش توليد 
محصول داخل مورد توجه قرار گرفته است كه در آن صادرات با استفاده از شاخص قيمت كاالهاي 
صادراتي و ارزش محصول با استفاده از شاخص قيمت محصوالت صنعتي به ارزش واقعي (سال پايه 

1376) تعديل شده است.
متغير واردات (M) در پژوهش حاضر بر حسب نسبت واردات به مجموع ارزش توليد محصول 
داخل و واردات محاسبه شده است كه در آن واردات با استفاده از شاخص قيمت كاالهاي وارداتي و 
ارزش محصول به وسيله شاخص قيمت محصوالت صنعتي به ارزش واقعي (سال پايه1376) تعديل 
شده است. شايان ذكر است كه آمار واردات و صادرات اسمي به صورت كدهاي HS از گمرك جمهوري 

اسالمي ايران اخذ و پس از تبديل در قالب كدهاي ISIC چهار رقمي مورد استفاده قرار گرفت. 
متغير (l/k) نسبت نيروي انساني به سرمايه، بيانگر كاربر يا سرمايه بر بودن صنعت است. هر چه 

مقدار متغير مذكور بزرگ باشد، به معنى كاربرتر بودن صنعت مورد بررسي است. 
هرفيندال  تمركز  شاخص  رقمي،  چهار  كد  تفكيك  به  صنايع  بازار  ساختار  بررسي  منظور  به 



د...
أكي

با ت
ن 
يرا

ع ا
ناي
 ص
 در

ات
ادر

 ص
 بر
ؤثر

ل م
وام

ع
ان
گر

 دي
ى و

اس
عب

103

بازار  باشد،  يك  نزديك  مذكور،  شاخص  عددي  مقدار  چه  هر  است.  شده  استفاده   (H) هيرشمن 
متمركزتر خواهد بود.

به منظور بررسي تأثير مخارج پژوهش و توسعه بر صادرات، از نسبت اين مخارج به ارزش افزوده 
و  صادرات  بر  مذكور  پژوهش هاى  تأثير  كه  آنجايى  از   (rd) است.  شده  استفاده  صنعتي  كارگاه هاي 
فرايند توليد، زمان بر است، در بررسي ها با وقفه مورد استفاده قرار مي گيرد. در نهايت، متغير sk كه 
به منظور نشان دادن سرمايه انساني در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است، از نسبت مجموع 
سه گروه تكنسين، مهندس و كارگر ماهر به كل شاغالن براي هر صنعت در سال هاي مورد بررسي 

به دست آمده است.

تصريح مدل و بررسي متغيرهاي مورد استفاده 
همان طور كه مالحظه گرديد، اكثر پژوهش هاى پيشين درباره صادرات در سطح كالن بوده و در 
آنها بيشتر عوامل قيمتي مورد بررسي قرار گرفته است. اما پس از نظريه كروگمن و توجه به نقش 
بنگاه در صادرات، ويژگي هاي بنگاه نيز در پژوهش ها مورد توجه قرار گرفت. عالوه بر اين، همان طور 
كه بيان شد، بر اساس نظريه پورتر، عوامل محيطي و فضاي رقابتي حاكم بر بنگاه ها، نقش مهمى در 
رقابت پذيري بين المللي بنگاه ها دارد. اين موضوع با ديدگاه شومپيتر مرتبط است كه وجود درجه اي از 
انحصار را در ارتقاء نوآوري و بهره وري و در نتيجه، رقابت پذيري بنگاه مؤثر دانسته است. در حالي كه 

در تعداد معدودى از پژوهش ها، نقش عوامل محيطي بر صادرات بررسى شده است.1 
براي  كه  است  ذيل  صورت  به  فوق  توضيحات  اساس  بر  حاضر،  پژوهش  در  استفاده  مورد  مدل 
صنايع كد چهار رقمي ISIC، با استفاده از اطالعات كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن به باال، براي دوره 

(1386-1374) مورد بررسي قرار گرفته است.

ttititititititti dexMrdskkLHFx ,,,,,/, ,
      (1)

در اغلب پژوهش هاى پيشين درباره صادرات غيرنفتي در سطح صنايع كه برخي از آنها در بخش 
قبل بيان شد، از رويكرد داده هاى مقطعي و پانل ديتا و در برخي موارد، از مدل هاي الجيت و پرو بيت 
استفاده شده است. مبارك رويكرد داده هاي تابلويي را براي صنايع ايران مورد استفاده قرار داده است. 
يكي از داليل اصلي استفاده از مدل هاي كيفي در بررسى هاى صادرات در سطح صنعت و بنگاه، فقدان 

1. از جمله پژوهش هايى كه در آن تأثير ساختار بازار بر صادرات مورد بررسى قرار گرفته است، بررسى ايتو درباره صنايع 
ژاپن است.
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صادرات (متغير وابسته با ارزش صفر) در برخي از بنگاه ها يا حتي در سطح كد چهار رقمي ISIC است 
كه در اين صورت، بكارگيري مدل هاي كمي همانند داده هاي تابلويي، منجر به تورش به سمت پايين 
در ضرايب خواهد شد. براي احتراز از اين مشكل و استفاده از مزيت هاي مدل هاي كمي، همان طور 
كه در بخش تحليل داده ها بيان شد، در پژوهش حاضر، صنايعي با كد چهار رقمي مورد استفاده قرار 

گرفته است كه حداقلى از صادرات را در دوره (1386-1374) داشته  است.
به منظور تخمين داده هاى تلفيقى، ابتدا بايد از همگنى يا ناهمگنى واحدها (صنايع در اين مدل) 
مطمئن شويم. اگر صنايع همگن باشند، مى توان از روش OLS استفاده كرد. در غير اين صورت، روش 
پانل بايد مورد استفاده قرار گيرد. به لحاظ آمارى اين قضيه با استفاده از آزمون F مورد آزمون قرار 
مى گيرد. در پژوهش حاضر، با توجه به اينكه *F محاسبه شده (6) از F بحرانى جدول بسيار بزرگتر 
است، فرضيه H0 مبنى بر مساوى بودن عرض از مبدأ همه صنايع رد مى شود، يعنى حداقل عرض از 

مبداء يكى از صنايع، با بقيه متفاوت است.
در مرحله بعد، مدل با استفاده از روش آثار تصادفى و آثار ثابت تخمين زده مى شود و در نهايت، 
هاسمن  آماره آزمون  هاسمن، بين اين دو مدل نيز مدل كارا انتخاب مى شود.  با استفاده از آزمون 
از توزيع كاى دو با درجه آزادى تعداد متغيرهاى توضيحى برخوردار است. فروض آزمون مذكور به 

صورت زير است:
H0=E(Ui,Xit)=0

H1=E(Ui,Xit)≠0

آزمون مذكور در حقيقت، آزمون فرضيه ناهمبسته بودن اثرات انفرادى (Ui) و متغيرهاى توضيحى 
تحت  و  سازگار،  صفر  فرضيه  تحت  تعميم يافته  مربعات  حداقل  تخمين هاى  آن،  اساس  بر  كه  است 
فرضيه مقابل ناسازگار است. در اين مسئله با توجه به اينكه آماره محاسبه شده از مقدار آماره كاى- 
دو جدول بزرگتر است، فرضيه H0 درباره عدم همبستگى بين اثرات انفرادى و متغيرهاى توضيحى 
رد مى شود. بدين ترتيب، در مدل همبستگى وجود دارد و در مدل، اثرات ثابت به عنوان مدل نهايى 

انتخاب مى شود.

F جدول (1): نتايج حاصل از آزمون هاسمن و آزمون
F آماره .Prob آماره هاسمن .Prob

نتايج 6 0/00 57/63 0/00
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براساس اثرات ثابت، مدل (1) به شرح ذيل برآورد مي شود:
X = -2.4 + 1.49 H + 25.87 L / K + 1.21 sk +0.06 rd + 0.0001ex + 0.86M

           (5.14)          (2.33)         (2.17)       (4.07)           (11.94)         (5.48)

R2=%51     F=7.89      prob.(F)=0.00       D.W=1.4

نسبت  ارز،  نرخ  سرمايه،  به  كار  نيروي  نسبت  بازار،  ساختار  مي شود،  مالحظه  كه  همان طور 
كل  به  واردات  نسبت  و  انساني  نيروي  مهارت  توسعه،  و  پژوهش  بخش  در  شده  انجام  هزينه هاي 

كاالهاي عرضه شده داخلي، تأثير معني داري بر صادرات دارند.
تأثير مثبت و معني دار شاخص تمركز بر صادرات بر اساس استدالل ايتو (1993) بيانگر آن است 
كه بنگاه هاي بزرگتر، سهم عمده بازار داخلي را در اختيار دارند و بنگاه هاي كوچكتر كه توان رقابت با 
بنگاه هاى مذكور را در داخل ندارند، در خارج از مرزها به دنبال بازار هستند. به عبارت ديگر، بنگاه هاي 
پيرو براي بقا به دنبال بازار حاشيه اي هستند كه اين مسئله، سبب افزايش صادرات مي شود. عالوه بر 
اين، وجود واحدهاي بزرگ در يك صنعت، مي تواند به معنى استفاده بيشتر از صرفه هاي به مقياس در 
آن صنعت باشد كه به معني پايين بودن هزينه متوسط هر واحد محصول در چنين صنايعي است و بر 
رقابت پذيري صنعت و در نتيجه، افزايش صادرات آن داللت مى كند.اين موضوع مطابق با نظر گروگمن 
مى باشد كه وجود رقابت ناقص (كه معموالً تمركز باال دارند) و استفاده از صرفه هاي مقياس ناشي از 
آن را دليلي براي تجارت دانسته است. همچنين نتيجه مذكور در راستاي نظريه شومپيتر مى تواند بيان 
شود كه وجود درجه اي از انحصار و واحدهاي بزرگ را عامل رشد و ارتقاء نوآوري در صنايع دانسته است.

از آنجايى كه در شاخص هرفيندال هيرشمن، واردات (ميزان حضور بنگاه هاي خارجي) مورد توجه 
قرار نمى گيرد، در الگو از متغير واردات (M) نيز استفاده شده است. مثبت بودن ضريب متغير مذكور، 
بدين معني است كه افزايش ميزان واردات، موجب قرار گرفتن بنگاه هاي داخلي در فشار رقابتي بيشتر 
شده است و همين امر، موجب مي گردد كه بنگاه هاي داخلي به كاهش هزينه هاي خود بپردازند يا از 
فناورى هاى برتر به منظور كاهش هزينه ها استفاده كنند كه در نهايت، به افزايش رقابت پذيري بنگاه و 
صادرات منجر مي شود. در ضمن، افزايش فشار رقابتي ناشي از واردات، سبب خروج بنگاه هاي غيركارا 

از صنعت مى شود و همين امر، نسبت بنگاه هاي كارا و رقابت پذيري صنعت را افزايش مي دهد.1
مثبت بودن ضريب سرمايه انساني (sk) بيانگر اين است كه با افزايش شدت مهارت و بكارگيري 

1. شايان ذكر است كه صادرات در برخي مواقع، ناشي از توليد داخلي نيست و در واقع، كاالي وارد شده، بدون قرار گرفتن 
در زنجيره ارزش صادر مي شود. وجود متغير واردات در مدل سبب مي شود كه آن قسمت از متغير وابسته كه در ارتباط با 

چنين صادراتي است، حذف شود و ضرايب متغيرها در ارتباط با صادرات ناشي از توليد داخل برآورد شود.
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كارگران ماهر به دليل افزايش بهره وري و كيفيت محصول، ميزان صادرات افزايش خواهد يافت. مثبت 
و معني داري متغير (l/k) بيانگر كاربر بودن صنايع صادراتي ايران است و با توجه به اين موضوع كه 
قسمت عمده صادرات كشورمان، كاالهاي كشاورزي، و صنايع دستي همانند فرش، چرم، خشكبار و 

غيره است، نتيجه مذكور، منطقي است.
از آنجايى كه فرايند فعاليت واحدهاي پژوهش و توسعه، زمان بر است و تأثير سرمايه گذاري در 
واحدهاي پژوهش و توسعه بر كيفيت و هزينه محصول و در نهايت، بر صادرات آن، به زمان بيشتري 
است.  شده  وارد  الگو  در  وقفه،  چهار  الي  سه  با  توسعه،  و  پژوهش  مخارج  متغير  داشت،  خواهد  نياز 
مثبت بودن ضريب اين متغير بر صادرات كه در جدول (2) نشان داده شده است، بيانگر تأثير مثبت 

اين مخارج بر صادرات است.

نتيجه گيري
تحول در نظريه هاي مزيت و نقض فرض همگن بودن بنگاه ها بر اساس نظريه كروگمن، اهميت 
ويژگي هاي بنگاه را در تجارت آشكار كرد و رويكرد بررسي در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح 
كالن و متغيرهاي قيمتي مانند نرخ ارز و نرخ تورم به حوزه خرد همانند اندازه بنگاه، هزينه هاى پژوهش 
و توسعه در آنها و سطح مهارت نيروي كار تغيير داد. نظريه مزيت رقابتي در سير تكامل نظريه هاى 
مزيت، عوامل محيطي مؤثر بر رقابت پذيري مانند فضاي رقابتي حاكم بر بنگاه ها را مطرح كرد. عالوه 
بر اين، در نظريه فرايند رقابتي و ديدگاه شومپيتر، بر درجه اي از انحصار براى نوآوري و رشد بهره وري 
تجربى  پژوهش هاى  و  موضوع  ادبيات  بر  مروري  با  حاضر  پژوهش  در  اساس،  اين  بر  مى شود.  تأكيد 
پيشين، الگويي مشتمل بر عوامل قيمتي در حوزه كالن، عوامل محيطي (ساختار بازار) و ويژگي هاي 
صنعت (همانند نسبت نيروي كار به سرمايه، مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، سهم واردات 
از عرضه محصول داخلي) به منظور تعيين عوامل مؤثر بر صادرات در سطح صنايع با كد چهار رقمي 

ISIC براي 99 زيرگروه صنعتي داراي صادرات مورد توجه قرار گرفت.

يافته هاى بررسى حاضر نشان داد كه نه تنها متغير كالن (نرخ ارز) بر نسبت صادرات به توليد مؤثر 
است، بلكه متغيرهاي مرتبط با ويژگي هاي صنعت، همانند مخارج پژوهش و توسعه، شدت مهارت، 
سرمايه  به  كار  نيروي  نسبت  و  تمركز)  (درجه  بازار  ساختار  داخلي،  محصول  عرضه  از  واردات  سهم 
(كاربري) نيز تأثير مثبتى بر صادراتى بودن صنعت دارد كه مطابق تئورى و نتايج پژوهش هاى قبلي 
است. بر اساس يافته هاى حاصل از پژوهش حاضر، ايجاد محيط با ريسك كمتر و باثبات به منظور رشد 
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اندازه بنگاه هاي موجود در طي زمان، به منظور برخوردارى از صرفه هاى به مقياس، استفاده از سرمايه 
انساني و سرمايه گذاري در مخارج پژوهش و توسعه، موجب رشد صادرات خواهد شد.

بر اساس يافته هاى پژوهش حاضر، تأكيد بر حضور بنگاه هاى بزرگ در صنايع، موجب افزايش 
رقابت پذيرى و صادرات صنايع مى شود كه با يافته هاى پژوهش هاى پيشين درباره اين موضوع مطابقت 
دارد كه در آنها بر بزرگ بودن اندازه بنگاه براى صادرات تأكيد شده است. از اين رو، به منظور افزايش 
صادرات الزم است سياست ها و تدابيرى براى رشد بنگاه هاى كوچك و متوسط اتخاذ شود. اما پرسشى 
كه در اين قسمت مطرح مى شود اعمال رفتار انحصارى از سوى بنگاه هاى بزرگ در صنايع است كه 
براى جلوگيرى از آن بايستى سياست هاى ضدانحصارى مناسبى مورد توجه قرار گيرد. بدين ترتيب، 
بر اساس يافته هاى پژوهش حاضر، ايجاد زمينه هاى الزم براى رشد بنگاه هاى كوچك و متوسط همراه 

با اعمال سياست هاى رقابتى و ضدانحصارى توصيه مى شود.
تأثير مثبت و معنى دار شدت مهارت و مخارج پژوهش و توسعه بر صادرات صنعتى بيانگر اين 
است كه عوامل مذكور بر افزايش رقابت پذيرى صنايع مؤثر است و با افزايش كيفيت و كارايى مى تواند 
بازارهاى صادراتى جديدى را براى صاحبان صنايع و ارزآورى و رشد و شكوفايى براى كشور پديد آورد 
كه لزوم تشويق صنايع به استفاده از نيروى كار ماهر  و تحصيل كرده و تجهيز واحدهاى پژوهش و 

توسعه را نشان مى دهد.
با توجه به مطالب فوق، مي توان گفت صنايعى برونگر و داراى گرايش صادراتى است كه بنگاه هاى 
بزرگ مجهز به واحدهاى پژوهش و توسعه و نيروى انسانى ماهر را داشته باشد و در نتيجه، از توان 
رقابت با بنگاه هاى خارجى برخوردار باشد. پژوهش درباره اين ويژگى ها كه بر صادراتى بودن صنعت 
داللت مى كند، به نهادها و سياست گذاران در تنظيم سياست هاى تشويقى و اعتبارى به منظور توسعه 

رقابت پذيرى و ارتقاء صادرات كمك خواهد كرد.
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پيوست: خروجى نرم افزار براي مدل
Dependent Variable: 

XOUT?
Method: Pooled Least 

Squares
Date: 1012/27/ Time: 

11:17
Sample (adjusted): 5 13
Included observations: 9 

after adjustments
Cross-sections included: 

99

    
Total pool (unbalanced) 

observations: 883
Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0-5.7082220.430363-2.45661C
0.01982.3352914.88E-050.000114EX?

05.4829990.2726971.495199H?
05.1426640.1679120.863516M?/(M?+OUT?)

0.00014.0757260.2975721.212822SK?
0.03022.1717380.0277180.060197RD?(-4)+RD?(-3)

011.94652.16582325.874L?/K?
Fixed Effects (Cross)

0.5011221512--C
0.1739311514--C
0.6232661520--C
0.1935141531--C
0.3357581532--C
0.7499811533--C
0.2188131542--C
0.5955631543--C
0.5959121544--C
-1.9676891600--C
0.4246931711--C
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0.5504521721--C
-0.2778531723--C
1.5409571729--C
0.7860421810--C
-0.1275061820--C
0.6209461911--C
0.4745321912--C
0.4279351920--C
-0.8763092010--C
0.0540092021--C
0.4092912022--C
-0.0472412023--C
0.5322562029--C
-0.2703342101--C
0.5345052102--C
0.4645122109--C
0.103362211--C
0.3166932219--C
0.4701952221--C
-0.080962222--C
-0.1803442310--C
0.5559072320--C
0.6064892411--C
0.0167732412--C
0.1299242413--C
-0.1858392421--C
0.5355812422--C
0.225682423--C
0.470112424--C

0.2267962429--C
-0.5350452430--C
0.2402312511--C
0.1430752519--C
0.5522342520--C
0.2170012691--C
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-0.5547562692--C
0.7048842694--C
0.6484472694--C
0.8553562694--C
0.6993712694--C
0.2167932694--C
0.2098272811--C
-0.0409842812--C
-0.2675442893--C
0.3819362899--C
-0.8357782911--C
-0.275972912--C
-0.6415282913--C
-0.6311882914--C
-0.1731572915--C
-0.1415712919--C
-0.5189922921--C
-0.5202912922--C
-0.9590812923--C
-0.7525342924--C
-0.4081272925--C
-0.7054212926--C
-0.4263132929--C
0.1933772930--C
-0.7483773000--C
-0.043783110--C
-0.3801263120--C
0.3060613130--C
-0.0891533140--C
-0.1026673150--C
-0.4860943190--C
-0.6990583210--C
-0.8895813220--C
-0.1264123230--C
-0.3197563311--C
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-0.6139293312--C
-1.9328363313--C
-1.6327563320--C
-0.9204953330--C
0.1013423410--C
-0.2959053420--C
0.0231693430--C
-0.4513263511--C
-0.1899643512--C
-1.6052893520--C
0.1064953591--C
-0.1176673592--C
-0.1977273599--C
0.2881383610--C
2.6501483691--C
-0.3906323693--C
1.5725123694--C

   0.2074863699--C
Effects Specification

Cross-section fixed 
(dummy variables)

0.195013Mean dependent var0.513453R-squared

0.874654S.D. dependent var0.448413
Adjusted 
R-squared

2.086295Akaike info criterion0.649596S.E. of regression
2.655093Schwarz criterion328.2965Sum squared resid
2.303779Hannan-Quinn criter.-816.0991Log likelihood
1.393214 Durbin-Watson stat7.894455F-statistic

0Prob(F-statistic)




