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ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺻﺎدرات ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﯾﺮان؛ روﯾﮑﺮد دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ )(GMM
ﺳﻤﯿﻪ ﺷﺎهﺣﺴﯿﻨﯽ* ،زﻫﺮا آﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮدار** و ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽاﺻﻞ

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1396/06/29 :

***

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1397/08/27 :

در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺻﺎدرات در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸـﻮرﻫﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺎرت ،ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر اﻗﺘﺼﺎدي را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﯾﻊﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺿﺮورت دارد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺻﺎدرات ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ
اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  10ﻧﻔﺮ ﮐـﺎرﮐﻦ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  1386- 1392اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤـﯿﻦ اﻟﮕـﻮ ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮي روش
ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ) (GMMﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺪت ﺗﺤﻘﯿـﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿـﺮوي ﮐـﺎر در ﺑﻨﮕـﺎه و ﺷـﺪت ﺻـﺎدرات ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ ﺷﺪت ﺻﺎدرات ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺪازهي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺖ
و ﺑﻬﺮه وري ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ ﺷﺪت ﺻﺎدرات ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ دارد.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .L6, L1, L25, N1, F12 :JEL
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺷﺪت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ،ﺷﺪت
ﺻﺎدرات ،ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﺪل دادهﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ

* اﺳــــﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸــــﮑﺪه اﻗﺘﺼــــﺎد ،داﻧﺸــــﮕﺎه ﻋﻼﻣــــﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒــــﺎﺋﯽ ،ﻧﻮﯾﺴــــﻨﺪه ﻣﺴــــﺌﻮل ،ﭘﺴــــﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــــﯽ:
s.shahhosseini@atu.ac.ir
** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽZahra.amoli@yahoo.com :

*** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ،ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽma.khalili2012@yahoo.com :
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 -1مقدمه
صادرات يكي از فعالید هاي اساسي براي سالمد اقتصادي اسد که کمك قابل توجهي به
بهبود تـراز تجـاري ،رشـد اقتصـادي و ارتقـاي اسـتانداردهاي زنـدگي و همچنـین افـزايش
ظرفیدهاي تولید داخلي ،ايجاد فرصدهـاي شـغلي جديـد ،تجمـع ذخـاير ارزي و افـزايش
بهـرهوري صــنعتي دارد (مقـدم و همكــاران .)2272 ،رونـد جهــاني شـدن اقتصــاد و بازارهــا
موجب شده اسد که بنگاهها همواره ورود به بازارهاي جهاني را در برنامه ريزيهـاي خـود
لحاظ کنند .در ادبیات سنتي اقتصاد بینالملل صادرات سادهترين حالـد ورود بـه بازارهـاي
خارجي اسد ،زيرا فروش محصوالت ساخته شده به بازارهاي خـارجي تغییـرات زيـادي را
در خ تولید و ديگر منابع ايجاد نميکند .به همین دلیل بـراي آن بـه منـابع مـالي و انسـاني

چنداني نیاز نیسد (ريز و فورته .)2275 ،7آرند و واساوادا )7336( 2بیان ميکنند ،صـادرات
کــاال و خــدمات نقــش مهمــي در اقتصــاد کشــورها دارد .بــا رونــس گــرفتن تجــارت همــه
کشورهاي دنیا تالش ميکنند تا با اتخاذ سیاسدهاي مناسب ،اين موتـور اقتصـادي را فعـال
کنند .بنابراين ،رقابد در عرصه تجارت افزايش يافته که در اين میان کشورهايي کـه داراي
يك استراتژي مشخ و دورنمايي از صادرات محصوالت خود بـودهانـد ،موفـستـر عمـل
کردهاند (سلماني بيشك و اشكان.)7939 ،
تئوريهاي سنتي تجارت بینالملل منافع ناشي از تجارت بینالملل را بـه شـكل افـزايش
تولید و مصرف جهاني و به دنبال آن افزايش رفاه کشورها نشان ميدهند .ايـن تئـوريهـا بـا
وجود اينكه در اواخر قرن  73و  73میالدي عنوان شده ،هنوز هـم مـورد توجـه اقتصـاددانان
اسد .براساس تئـوري مزيـد نسـبي ريكـاردو ،يـك کشـور از طريـس صـادرات مـيتوانـد
کاالهايي را وارد و مصرف کند که خود توانايي تولید آن را ندارد .به ايـن ترتیـب ،عوامـل
تولید در بخشهايي تخص پیدا مي کنند که کارايي باالتري دارند .با تخص در تولید و
با اصالح روشهاي تولید بهرهوري افزايش و تولید جهاني به میزان زيادي افزايش مـييابـد

و امكان دستیابي به رشد اقتصادي باالتر فراهم ميشود (همان منبع).
تئوريهاي سنتي تجارت بینالملل براساس دو فر اساسي بازده ثابد نسبد به مقیـاس
و رقابد کامل بنا نهاده شده و بر اساس همین فرو تمامي نتیجهگیريهاي ايـن تئـوريهـا
1- Reis and Forte
2- Arnade.and Vasavada

تاثير ویژگیهای بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاههای صنعتی 713 ...

در سطح کالن انجام گرفتـه و در مـورد عملكـرد تجـاري بنگـاه هـا در سـطح خـرد در ايـن
تئوري ها بحثي به میان نیامده اسد .تئوري هاي جديد تجارت که بـا نـام اقتصـادداناني ماننـد

هلپمن و کروگمن )7336( 7شـناخته شـده تـا حـدودي ايـن مسـاله را حـل کـرده اسـد .در
سال هاي اخیر يكي از شاخه هاي تجارت بین الملل کـه بـا رشـد قابـل تـوجهي همـراه بـوده،
مطالعــاتي اســد کــه نــاهمگني بنگــاههــا را وارد مــدلهــاي تجــارت خــارجي کــرده اســد
(محمدزاده و سجودي.)7932 ،
تحول در نظريه هاي مزيد و نقض فر

همگن بـودن بنگـاه هـا ،اهمیـد ويژگـي هـاي

بنگاه و عوامل محیطـي ماننـد درجـه رقـابتي بـازار را در تجـارت آشـكار کـرده و رويكـرد
بررسي در موضوعات مربوط به تجارت را از سطح کالن و متغیرهاي قیمتي ماننـد نـرخ ارز
و نرخ تورم ،به حوزه خرد مانند اندازه بنگاه ،مخارج تحقیس و توسعه ،مهارت نیروي کـار و

ساختار بازار سوق داده اسد (چـاني 2و همكـاران .)2223 ،از ايـن رو ،مطالعـه عـواملي کـه
ميتواند شدت صادرات را تحد تاثیر قرار دهد ،براي ارزيابي کارايي صادرات مهـم اسـد

(استرين و همكاران .)2223 ،9شدت صـادرات چنـدين مزيـد بـراي بنگـاه هـاي صـنعتي از

جمله اطمینان از بقا و رشدشان دارد و نشاندهنده نسبتي از فروش بوده که صادر شده اسـد
و بــهطــور گســتردهاي بــراي ارزيــابي صــادرات کشــورها مــورد اســتفاده قــرار مــيگیــرد
(سوزا.)2227،7
در ادبیات اقتصاد صنعتي ،مفاهیم ساختار ،رفتـار و عملكـرد بـازار تحـد عنـوان عناصـر
سهگانه بازار مطرح هستند که نحوه ارتباط اين عناصر و چگونگي اثرگذاري متقابـل آنهـا،
مــورد اخــتالف نظــر اقتصــاددانان و مكاتــب مختلــف اقتصــادي اســد .میســن 6و ب ـین 5از
پايهگذاران مكتب ساختارگرايي هستند که از بین عناصر سهگانه بازار بر اهمید سـاختار آن

تاکید ميکنند .ساختارگرايان معتقدنـد جهـد علیـد از سـاختار و رفتـار بـه عملكـرد خـتم
ميشود .در نقطه مقابل مكتب ساختارگرايان ،طرفداران مكتـب شـیكاگو يـو .سـي .ال .اي

1

1- Helpman and Krugman
2- Chani
3- Estrin et al
4 - Sousa
5- Mason
6- Bain
7- U.C.L.A School
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قرار دارند که برخالف آنها جهد علید را از عملكرد و رفتار به ساختار ميدانند .از جمله
متغیرهاي ساختاري بازار ،ميتوان به درجه تمرکز بازار اشـاره داشـد .همچنـین هزينـههـاي
تبلیغات ،تحقیس و توسعه از متغیرهاي مهم رفتاري بازار هستند که ميتوانند بر عملكرد بازار
تاثیر داشته باشند (خداداد)7933 ،
ادبیات تجربي نشان مي دهد بررسي ارتبـاط بـین شـدت صـادرات ،تمرکـز ،هزينـههـاي
تبلیغاتي و فعالیدهاي تحقیس و توسعه در سطح بنگاه و صـنعد در مطالعـات داخلـي بسـیار
محدود اسد .مطالعات داخلي انجام شده برخي از متغیرها نظیر اندازه و سهم بنگـاه ،شـدت
تحقیس و توسعه و سودآوري بنگاه و برخي متغیرهاي کالن مانند نـرخ ارز حقیقـي را مـورد
بررسي قرار داده اند ،اما در کنار اين متغیرها ،عواملي نظیر بهرهوري نیروي انساني در سـطح
بنگاه و صنعد و اندازه تمرکز بنگاهها و همچنین ويژگيهاي خاص صـنعد نیـز بـر شـدت
صادرات بنگاه ها اثرگذار هستند درحاليکه در گذشـته مطالعـهاي بـا تمرکـز بـر متغیرهـاي
خاص صنعد و بنگاه بهصورت همزمان انجام نشده اسد .بر اين اساس ،اين مقاله به بررسي
رابطــه بــین ويژگــيهــاي بنگــاه و صــنعد و شــدت صــادرات بنگــاههــاي صــنعتي ايــران بــا
بهکارگیري مدل دادههاي تابلويي پويا ميپردازد .دادههاي مورد استفاده در اين تحقیـس نیـز
از طرح سرشماري کارگاه هـاي صـنعتي مرکـز آمـار ايـران طـي دوره زمـاني 7935-7932
اسد.
ادامه مباح

مقاله به اين صورت خواهد بود در بخش دوم از طريس بررسي خالصـه اي

از ادبیات نظري به شناسايي عملكرد شدت صادرات بنگاهها و تاثیرات مورد انتظار بـرآن بـا
تاکید خاص بر رابطه بین ويژگي هاي بنگاه و صنعد و شـدت صـادرات بنگـاه بـه صـورت
سهمي از فروش بنگاههاي مختلف در بازار پرداخته ميشود .در بخش سوم به بیان مطالعات
تجربي و در بخش چهام به توصیف روش و جزئیات مدل مورد استفاده در تحقیـس و نتـايج
تجربي پرداخته مـي شـود و در نهايـد در بخـش نتیجـه گیـري ،نتـايج اصـلي ايـن مطالعـه و
همچنین محدوديدهاي برجسته و پیشنهادات آورده ميشود.

 -2مبانی نظری
در دهه هاي گذشته ،محققان تمايل زيادي داشتند تا عوامل تعیین کننده عملكرد صادرات را
در سطح بنگاه و صنعد بررسـي کننـد .سـه دلیـل مهـم بـراي تغییـر بررسـي در موضـوعات
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مربوط به تجارت از سطح کالن به حوزه خرد وجـود دارد  -7بـا توجـه بـه داليـل نظـري،
ويژگـيهــاي بنگــاه در تجـارت بــینالمللــي مهـم هســتند .تئــوريهـاي ســنتي تجــارت مثــل
تئوريهاي مزيد نسبي ريكاردو و مدل هكشر اوهلین بر فرو

سادهکنندهاي نظیر همگني

بنگاه ها در يك صنعد استوار اسد .مدل هاي تجارت جديـد بـه پیـروي از کـار کـروگمن
( )7332نقش آشكاري براي ويژگي هاي بنگاه تعیین ميکننـد -2 .جهـاني شـدن و افـزايش

سريع در ارتباطات ،بنگاههاي به نسبد کوچكتر را قادر ميسازد تا بازارهاي گوشـهاي 7را
براي سود باالتر هدف قرار دهند و اين مساله منجر شده تا محققان ارتباط ويژگي هاي بنگاه
و عملكــرد صــادراتي را مطالعــه کننــد -9 .در دســترس بــودن دادههــاي خــرد و روشهــاي
محاسباتي بهتر ،تحقیقات تجربي سطح کالن را تسهیل کرده اسد .همه اين عوامل ،اهمیـد
ويژگي هاي بنگـاه در ادبیـات تجـارت بـین المللـي را افـزايش داده انـد (چـاني و همكـاران،
 .)2223ويژگي هاي صنعد شامل بهره وري نیروي کار ،تمرکز و شدت صـادرات صـنعد،
همچنین ويژگيهاي بنگاه شامل بهرهوري نیروي کار ،اندازه بنگاه ،شدت تحقیس و توسـعه

2

( )R&Dو شدت سرمايه از مهمترين عوامل تعیینکننده شدت صادرات بنگاهها هستند کـه
در اين بخش نحوه تاثیر اين متغیرها بر شدت صادرات مورد بررسي قرار ميگیرد.

 -1-2شدت تحقیق و توسعه
شدت تحقیس و توسعه عبارت از نسبد مخـارج تحقیـس و توسـعه بـر فـروش صـنعد اسـد.

شدت  R&Dتاثیر مثبد بر عملكـرد صـادرات بنگـاه دارد .بنگـاههـا بـا سـرمايهگـذاري در
 R&Dدر بخش هايي مثـل توسـعه محصـول ،بهـره وري مـوثر و کـاهش هزينـه ،رقـابتي تـر
مي شوند (گانر .)2272 ،9همچنین بنگاه هاي نوآور تمايل دارند وارد بازار خارجي شـوند تـا
ارزش فروش را افـزايش دهنـد و هزينـه هـاي ثابـد نـوآوري را در مـورد تعـداد زيـادي از
نهادهها گسترش دهند (راجرز.)2227 ،7

1- Niche Market
2- Research and Development
3- Guner
4- Rogers
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 -2-2تمرکز
تمرکز شاخصي اسد که به کمك آن ميتوان راجع به نحـوه توزيـع بـازار بـین بنگـاههـاي
فعال در بازار (صنعد) قضاوت کرد .در مورد اثرگذاري اين شاخ بر عملكـرد صـادرات
ديدگاههاي متضادي وجود دارد از يك سو ،عنوان ميشـود هـر چـه انـدازه تمرکـز بیشـتر
باشد ،يعني بازار در دسد تعداد محدودي بنگاه متمرکز باشـد بـر عملكـرد صـادرات تـاثیر
مثبد مي گذارد ،زيرا بنگاههاي مسل  7منـابع ضـروري را نگـهداري مـيکننـد تـا در سـطح
بین المللي رقابد کنند (گانر .)2272 ،در مقابل تمرکز پايین در صنايع به معناي رقابـد بـاال
در بازار داخلي اسد .از سوي ديگر ،اين امر بنگاهها را بـه جسـدوجـوي بازارهـاي جديـد
سوق ميدهد .بنگاهها سعي ميکنند با بهکارگیري روشهاي پیشـرفته ،ابـدا و نـوآوري بـا
بنگـاههـاي ديگــر رقابـد کننــد و بازارهـاي جديـد را شناســايي مـيکننــد ،بنـابراين ،میــزان
صادرات بنگاه و در نتیجه شدت صادرات افزايش مييابد (ريز و فورت.)2275 ،2
آير )2272( 9به نقل از زن و کالفتي ،)2223( 7دو ديدگاه متضاد در مورد رقابد
مطرح مي کند تمرکز صنعتي باالتر (رقابـد پـايین تـر) منجـر بـه دسـتیابي بنگـاه هـا بـه
صرفه هاي مقیاس مي شود .چون بنگاه هاي کمتري سهم بـاالتري از تولیـد را در اختیـار
دارند به دلیل سهم بیشتري از بازار ،بنگاه هاي موجود از صـرفه هـاي مقیـاس برخـوردار
مي شوند .بنابراين ،بنگاه ها بـا اسـتفاده از مزايـاي کـاهش هزينـه ناشـي از تولیـد انبـوه،
مي توانند از مزيد رقابتي در بازار بـین المللـي برخـوردار شـوند .همچنـین بنگـاه هـا بـا
تمرکز باال ،فارغ از تهديد رقبا داراي قدرت انحصاري هستند و به دلیل کسب سود باال
و برخورداري از امنید باال انگیزه پايیني براي شناسايي بازارهـاي جديـد ،تنـو سـازي
محصوالت و بهبود عملكرد صادرات خواهند داشد.

 -7بنگاهي که بخش اعظم بازار را در اختیار دارد و تهديدي جدي از جانب ساير اعضاي بازار حس نميکند و رقیـب
نزديكي براي آن وجود ندارد.
2- Reis and Forte
3- Iyer
4- Zang and Cloughety

تاثير ویژگیهای بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاههای صنعتی 799 ...

 -3-2بهرهوری نیروی کار
بهره وري نیروي کار بر توانايي بنگاه براي رقابد با رقبـا در بـازار خـارجي اثـر مـي گـذارد

(گانر 2272 ،و برنارد 7و همكاران .)2229 ،بنگاهها با بهرهوري باالتر هزينه نهايي پايینتـري
خواهند داشد .اين امر ضمن ايجاد مزيد رقابتي قیمتي آنها را قادر بـه تحمـل هزينـههـاي
ورود به بازار خارجي ميکند (ريز و فورت.)2275 ،

 -4-2اندازه بنگاه
با توجه به مطالعات تجربي صورت گرفته در رابطه با تاثیر اندازه بنگاه بـر شـدت صـادرات،
اتفاق نظر کلي وجود ندارد و به نتايج متناقضي (تاثیر مثبد يا منفي) اشاره شده اسد.

برخي از محققان نظیـر بناکرسـي )7332( 2معتقـد هسـتند بنگـاههـاي بـزرگتـر منـابع و
توانـايي بیشـتري بـراي صـادرات بـاالتر خواهنـد داشـد .از ديـدگاه وي و برخـي ديگــر از
اقتصاددانان ،بنگاههاي بزرگتر مزيدهـاي معینـي دارنـد ،يعنـي تشـكیالت بـزرگتـري از
منابع مديريتي و مالي که باع ميشـود رقابـد بهتـري در عرصـه بـینالمللـي داشـته باشـند
(بناکرســي 7332 ،چتــي و هــامیلتون 7339 ،9کینــا و کــان 7339 ،7و کنـ و جیــون،6
 .)7333رابطه مثبد بین اندازه بنگاه و شدت صادرات به دلیل کارايي تولید اسـد (آلجـر و

باربر .)2221 ،5بنگاههاي بزرگتر منابع انساني و مالي و صرفههاي مقیاس بـاالتري خواهنـد

داشد (واگنر .)7336 ،1اين عوامـل ورود آن هـا را بـه بـازار بـین المللـي آسـان تـر مـي کنـد
(لئونیدو.)7333،7336 ،3

تئوري مقیاس اقتصادي تجارت از اندازه بنگاه به عنوان عامل تعیین کننده صـادرات،
حمايد مي کند .بنگاه هـايي کـه بـه انـدازه کـافي بـزرگ هسـتند ،مـي تواننـد از طريـس
مزيد هاي مقیاس اقتصادي با هم رقابد کنند و زماني که بـازار هـاي داخلـي کوچـك

1- Bernard
2- Bonaccorsi
3- Chetty and Hamilton
4- Kaynak and Kuan
5- Keng and Jiuan
6- Barber and Alger
7- Wagner
8- Leonidou
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هستند ،بنگاه ها مي توانند يك مقیاس کارا به وسیله صادرات به دسـد آورنـد (واگنـر،
 7336و اوگیر.)7332 ،7

ديدگاه مخالف براي اندازه بنگاه نظیر گلجسرتال )7332( 2بیان ميکند اگـر بنگـاههـاي

بزرگ تر در موقعید انحصاري در بازار داخلي باشند ،حساسید کمتري به صادرات دارنـد.
در مقابل بنگاههاي کوچكتر بـه دلیـل جسـدوجـوي سـهم بـزرگتـر از بـازار حساسـید
باالتري به توسعه بینالمللي دارند.

 -5-2شدت سرمایه

9

7

مطابس نظر گونر و همكاران ( )2272بـر اسـاس کـار زينكوتـا و رانكـانن ( ،)7333شـدت
سرمايه ترکیبي از پیشرفد تكنولوژي ،کاهش هزينه ،مزيدهاي عملكـرد (بهـرهبـرداري) و
راحتي ورود به بازارهاي خارجي اسد .بر اين اساس ،يك ارتباط مثبد بین شـدت سـرمايه
و شدت صادرات را ميتوان پذيرفد .هر چند نتايج به دسد آمده توس گونر و همكـاران
( )2272نشان ميدهد که شدت سـرمايه بـراي  9کشـور مـورد بررسـي (انـدازهگیـري شـده
توس دارايي کل نسبد به کل فروش) داراي يك اثر منفي روي شدت صادرات اسد.

 -3مروری بر مطالعات تجربی و یافتههای آنها
 -1-3مطالعات خارجی

کرو و همكاران )7333( 6با کاربرد نمونه اي از شرکد هاي مهندسـي مكانیـك انگلـیس
عوامل تعیین کننده شدت صادرات بنگاه را بررسي کردند و به اين نتیجه رسـیدند کـه تـاثیر
اندازه بنگاه بر شدت صادرات يك رابطه غیرخطي اسـد و شـدت  R&Dعامـل معنـي دار
تعیینکنندهاي براي شدت صادرات نیسد.
در مطالعهاي ،نكاس و همكاران ،)7333( 5ويژگي هاي بنگـاه و مـديران را بـر عملكـرد
صادرات در بنگاه هاي کوچك و متوس در کشور يونان مورد بررسي قرار دادند و بـه ايـن
1- Auguier
2- Glejseretal
3- Guner et al
4- Czinkota and Ronkainen
5- Crook et al
6- Nakos et al
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نتیجه رسیدند که ويژگي هاي فردي تصمیم گیرنده مثل سطح آموزش ،دانش زبان خارجي،
سكوند در کشورهاي خارجي تاثیر قوي بر عملكرد صـادرات بنگـاه دارد .مـديران جـوان
ممكن اسد عملكـرد صـادرات بـاالتري داشـته باشـند .مشخصـات بنگـاه همچـون وسـعد
پوشش خارجي ،مالكید خارجي بنگاه ،اندازه بنگاه تاثیر قابل توجهي بر عملكرد صـادرات
بنگاه دارد .عمر بنگاه و سن مديران تاثیر منفي بر عملكرد صادرات دارند.

استرالچیني )2227( 7با بهکارگیري نمونـهاي از بنگـاههـاي ايتالیـايي بـه بررسـي عوامـل
تعیین کننـده عملكـرد صـادرات پرداخـد و بـه ايـن نتیجـه رسـید کـه در مـورد بنگـاه هـاي
کوچك ،رابطه بین اندازه و عملكرد صادرات مثبد و به شكل  Uمعكـوس اسـد .فعالیـد
صادراتي بنگاه هاي کوچك و متوس با سهم فروش کاهش مي يابد .بنگاههاي بزرگتر بـه
خاطر گروههاي تجاري و ايجاد فعالیدهـاي نوآورانـه سـود بیشـتري بـه دسـد مـيآورنـد.
فعالید هاي نوآوري عملكرد صادرات را بهبود مي دهد ،اما اثر نسبي آن هـا بـا انـدازه بنگـاه
تغییر ميکند .در اين مطالعه اثر شدت  R&Dبر صادرات بنگاههـا بـا انـدازه متوسـ مثبـد
اسد.

2

بازيل ( ،)2222رابطه بین نوآوري و صادرات بنگاههاي کارخانهاي ايتالیا در رژيمهـاي
نرخ ارز مختلف را مورد بررسي قرار ميدهد .اين مطالعه بـا اسـتفاده از نمونـهاي متشـكل از
بنگــاههــايي کــه از طريــس ســرمايهگــذاري در  R&Dو ســرمايهگــذاري در ماشــینآالت و
تجهیزات جديد فعالید نوآوري انجام مي دهند و با کاربرد مدل توبید نشـان مـي دهـد کـه
فعالید هاي نوآوري به عنوان عامل رقـابتي قـادر اسـد نـاهمگني در رفتـار صـادراتي میـان
بنگاه هاي ايتالیايي را توضـیح دهـد .همچنـین شـدت صـادرات بنگـاه هـاي نـوآور بـاالتر از
بنگاههاي غیرنوآور اسد.

شــو و لیــو )2229( 9بــا کــاربرد دادههــاي مقطعــي در ســطح صــنعد بــه بررســي عوامــل
تعیین کننـده عملكـرد صـادرات در چـین پرداختنـد و بـه ايـن نتیجـه رسـیدند کـه عملكـرد
7
صادرات صنايع مختلف به وسیله هزينههاي نیروي کـار ،سـرمايه گـذاري مسـتقیم خـارجي
( )FDIو اندازه بنگاه تحد تاثیر قرار ميگیرد.
1- Sterlacchini
2- Basile
3- Shu and liu
4- Foreign Direct Investment
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ورمولن )2227( 7بـا اسـتفاده از داده هـاي مقطعـي از  775بنگـاه در بلژيـك بـه بررسـي
محتواي تجارت ،اندازه و صادرات در سطح بنگاه پرداخته اسد .در اين مطالعـه بـا آزمـون
تئوري محتواي عاملي تجارت و تئوري بازدهي به مقیاس اين نتیجه حاصل شـده اسـد کـه
بنگاههايي که به طور نسبي سرمايه فراوان به کار مي برند و بنگاههايي کـه انـدازه بـزرگتـر
دارند ،صادرات باالتري دارند.
باربر و آلجر )2221( 2در مطالعه اي به تحلیل ارتبـاط بـین شـدت صـادرات ،نـوآوري و
اندازه بنگاه پرداختند و با کاربرد نمونهاي از  727بنگاه در صـنايع فرانسـه و بـا روش SEM

به اين نتیجه رسیدند که اندازه بنگاه عامل تعیینکننده شدت صادرات نیسد .يافتههـاي ايـن
مطالعه نشان ميدهد نوآوري تاثیر مثبد و معنيدار بر شدت صادرات دارد.

پاپاداگنس و همكاران ،)2221( 9عوامل تعیین کننده عملكرد صادرات بنگاه ها در صنايع

کارخانهاي يونان را مورد بررسي قرار دادهانـد .آنهـا در مطالعـه خـود از دادههـاي مقطعـي
مربوط به  7562بنگاه در سال  7333و مدل رگرسیون توبید استفاده کردنـد .نتـايج مطالعـه
حاکي از آن اسد بنگاههايي که اندازه بزرگتري دارند ،هزينه نیروي کار و نسبد سـرمايه
بــه نیــروي کــار پــايینتــر و در نتیجــه صــادرات بــاالتري خواهنــد داشــد .آنهــا دريافتنــد
فعالیدهاي صادراتي در میان بنگاههايي با شدت سرمايه پايین متمرکز شده اسد.

ريز و فورت )2275( 7با استفاده از داده هاي مربوط بـه  7726بنگـاه در ايتالیـا طـي دوره

زماني  2223-2272به بررسي اثر ويژگي هاي صنعتي بـر شـدت صـادرات بنگـاه پرداختنـد.
آنها با بهکارگیري روش دادههاي تابلويي به اين نتیجـه رسـیدند کـه بعضـي از مشخصـات
صــنعتي شــامل بهــرهوري نیــروي کــار ،جهــد يــا گــرايش صــادرات و تمرکــز و همچنــین
ويژگيهاي بنگاه نظیر بهرهوري نیروي کار و اندازه بنگاه از تعیـینکننـدههـاي مهـم شـدت
صادرات بنگاه هستند .بهرهوري نیروي کار هم در سطح بنگـاه و هـم در سـطح صـنعد اثـر
مثبد بر شدت صادرات بنگاه دارد .بنگاهها و صنايع بـا بهـرهوري بـاالتر صـادرات بـاالتري
خواهند داشد .در صنايع با تمرکز پايین ،شدت صادرات بنگاه ها در سـطح بـااليي خواهـد
بود و بنابراين رقابتيتر هستند.
1- Vermeulen
2- Barber and Alger
3- Papadogonas and et. al
4- Reis and Forte
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 -2-3مطالعات داخلی
کريمي و پیراسته ( )7939با استفاده از داده هاي سري زماني صـنعد طـي دوره زمـاني -13
 7919به بررسـي تـاثیرات متقابـل بهـرهوري نیـروي انسـاني ،هزينـههـاي تولیـد و صـادرات
کاالهاي صنعتي در ايران پرداختند .نتـايج حاصـل از تخمـین سیسـتم معـادالت همزمـان بـه
روش  I2SLSحاکي از آن اسد کـه آمـوزش و مهـارت نیـروي انسـاني تـاثیرات مثبـد و
معنيداري بر افزايش بهـرهوري نیـروي انسـاني داشـته اسـد .افـزايش در بهـرهوري نیـروي
انساني ،موجبات کاهش در هزينه واحد کار در بخش صنعد شده و بـا کـاهش هزينـههـاي
تولید ،زمینه را براي افزايش صادرات کاالهاي صنعتي فراهم کردهاسد .همچنـین آنهـا بـه
اين نتیجه رسیدهاند که شدت صادرات اين بخش تاثیر معنيداري بر بهبود بهرهوري نیـروي
انساني ندارد.
در مطالعه ديگري تحد عنوان «آثار تجارت خارجي بر بهرهوري :مورد ايران» ،مهـرآرا
و محسني ( )7939به بررسي آثار تجارت خارجي بر سطح رشـد و بهـرهوري بـا اسـتفاده از
دادههايي تابلويي  3زيربخش صنعتي طي دوره  7952-7913در اقتصاد ايران و با استفاده از
روش گشتاورهاي تعمیميافته 7پرداختند .نتايج حاصله اثـر صـادرات بـر سـطح بهـرهوري را
قوي و معنيدار نشان ميدهد ،اما تاثیر اين متغیر بر نرخ رشد بهرهوري معنادار نیسد.
محمدزاده و سجودي ( )7932بـه بررسـي عوامـل مـوثر بـر احتمـال صـادرات و شـدت
صادرات بنگاه هاي صنعتي ايران با استفاده از داده هاي مقطعي  72927بنگاه صنعتي در سـال
 7935پرداختند .در اين مطالعه با کاربرد روش توبید و هكمن اين نتیجه حاصل شده اسـد
که بنگاههايي با اندازه بزرگتر ،هزينه واحد نیروي کار پايینتر ،نسبد موجودي سـرمايهي
فیزيكي به نیروي کار بیشتر با احتمال بیشتري به صادرات مبادرت مي کننـد و داراي شـدت
صادرات بیشتري هستند .فعالید هاي تحقیـس و توسـعه در بنگـاه تـاثیر مثبـد و معنـي دار بـر
عملكرد صادراتي بنگاه دارد ،اما اثر سرمايه انساني و مالكید بر شدت صـادرات در بخـش
صنعد ايران معنيدار نیسد.
عباسي و همكاران ( )7937به بررسي عوامل موثر بر صـادرات در سـطح صـنايع بـا کـد
چهار رقمي طبقهبندي استاندارد بینالمللي صنايع  2ISICبـراي  33صـنعد داراي صـادرات
)1- Generalized method of moments (GMM
2- International Standard Industrial Classification
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در ايران پرداختنـد و بـه ايـن نتیجـه رسـیدند کـه عـالوه بـر نـرخ ارز ،متغیرهـاي مـرتب بـا
ويژگي هـاي خـاص هـر صـنعد ،ماننـد مخـارج پـژوهش و توسـعه ،شـدت مهـارت ،نفـوذ
واردات ،ساختار بازار و نسبد نیروي کار به سـرمايه نیـز بـر صـادراتي بـودن صـنعد ،تـاثیر
مثبد و معنيدار دارد.
دهقاني ( )7936در مطالعه خود به بررسي عوامل موثر بر صادرات صنايع ايران با تاکیـد
بر متغیر ساختار بازار پرداخته اسد .وي در اين تحقیس با استفاده از مـدل دادههـاي تـابلويي
پويا و تخمینزننـده گشـتاور تعمـیم يافتـه ،اثـر متغیرهـاي سـهم بـازار بـهعنـوان يـك متغیـر
ساختاري ،شدت هزينههاي تحقیس و توسعه و شدت هزينههاي تبلیغات بـهعنـوان متغیرهـاي
رفتاري بازار ،نرخ واقعي ارز بهعنوان متغیر قیمتي و سودآوري بهعنوان متغیـر عملكـردي را
بر صادرات زيربخشهاي صنعتي ايران طـي سـالهـاي  7935-7913ارزيـابي کـرده اسـد.
نتايج اين مطالعه حاکي از اثر مستقیم سهم بازار ،شدت هزينههاي تحقیـس و توسـعه ،شـدت
هزينه تبلیغات ،سودآوري و نرخ واقعي ارز بر صادرات صنعتي ايران اسد.
بهطور کلي ،بررسي ادبیات تجربي موجود در اين زمینه نشـان مـيدهـد مطالعـات انجـام
شده در داخل براي بررسي عوامل خرد در سـطح بنگـاه و صـنعد بسـیار محـدود اسـد .از
چهار مطالعه داخلي انجام شده ،دو مطالعـه در سـطح صـنعد و دو مطالعـه ديگـر در سـطح
بنگاه به بررسي عوامل اثرگـذار بـر شـدت صـادرات صـنعتي پرداختـهانـد .مطالعـه دهقـاني
( )7936و کريمــي و پیراســته ( )7939بــا اســتفاده از دادههــا در ســطح صــنعد بــه بررســي
صادارت صنايع ايران با توجه به ويژگيهاي خاص صنعد پرداختهاند در حـاليکـه مطالعـه
عباسي و همكاران ( )7937اثر ويژگيهاي خاص صـنعد و مطالعـه محمـدزاده و سـجودي
( )7932اثر ويژگيهاي بنگاه را بر صادرات بنگاههاي صنعتي مورد ارزيابي قرار دادهاند.
مطالعات داخلي انجام شده هرکدام برخي از متغیرها نظیر انـدازه و سـهم بنگـاه ،شـدت
تحقیس و توسعه و سودآوري بنگاه و برخي متغیرهاي کالن مانند نـرخ ارز حقیقـي را مـورد
بررسي قرار دادهاند .اين در حالي اسد که همانطور که در ادبیات نظري موضو اشاره شـد
در کنار اين متغیرها ،عواملي نظیر بهرهوري نیروي انساني در سطح بنگاه و صـنعد ،تمرکـز
بنگاهها ،شدت سرمايه و همچنین ويژگي هاي خاص صنعد نیز بر شدت صادرات بنگـاههـا
اثرگذار هستند درحاليکه در گذشته مطالعهاي با تمرکز بر متغیرهاي خاص صنعد و بنگـاه
بهصورت همزمان انجام نشده اسد .عالوه بر اين ،از نظر بازه زمـاني نیـز آخـرين مطالعـه بـا
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دادههاي مربوط به سال  7935صورت گرفته اسد که با توجه به تحوالت زياد اقتصاد ايران
در عرصه اقتصاد بین الملل ،مطالعه حاضر با توجه به آخـرين آمـار و اطالعـات در دسـترس
( 7935تا  )7932انجام شده اسد .در بین مطالعات خارجي انجام شده نیز ،در مطالعه ريـز و
فورت ( )2275به طور خاص به بررسي اين موضو پرداخته شده اسـد .تفـاوت ايـن مقالـه
با کار ريز و فورت ( ،)2275استفاده از دادههاي سطح بنگاه به جاي صنعد براي متغیرهـاي
مربوط به شدت سرمايه و شدت تحقیس و توسعه مي باشد.

 -4متدولوژی تحقیق ،ویژگی مدل و دادهها
اين مقاله به بررسي تاثیر ويژگيهاي صنعد روي شدت صادرات بنگاههاي صنعتي ايران بـا
تمرکز بر نقش بالقوه عناصر سه گانـه بـازار (سـاختار ،رفتـار و عملكـرد) مـي پـردازد .بـراي
دستیابي به اين هدف بررسي عوامل تعیینکننده شدت صادرات بنگاههاي صـنعتي ايـران بـا
پیروي از مدل ريز و فورت )2275( 7و با استفاده از روش اقتصاد سـنجي دادههـاي تـابلويي
در قالب مدل پويا و با استفاده از تكنیك گشتاور تعمیم يافته ( )GMMبرآورد ميشود« .بـا
توجه به وجود يك وقفه در مدل و ضرورت وجود سازگاري و عـدم همبسـتگي سـريالي و
معتبر بودن ابزارها براي تخمین مـدل از روش گشـتاورهاي تعمـیم يافتـه ( )GMMاسـتفاده

شده اسد» (محمدي و همكاران .)7936 ،متغیر وابسته در اين مدل شدت صـادرات بنگـاه-
هاي صنعتي ايران اسد که با يك وقفه به صـورت متغیـر مسـتقل در سـمد راسـد معادلـه
آورده ميشود و به اين ترتیب امكان برآورد بهصورت مدل بـا اسـتفاده از روش  GMMرا
فراهم ميکند .الگوي مورد استفاده در اين پژوهش به صورت رابطه ( )7اسد.
 EXP _ Ii, j,t 1 , EXP _ OR j,t , HH j,t , 
( )7
EXP _ Ii, j,t  f 
 PRD ,S , PRDF , CP , RD 
j,t
i, j,t
i, j,t
i, j,t
i, j,t 

در ايــن معادلــه  iو  jو  tنشــاندهنــده بنگــاه ،صــنعد و زمــان هســتند EXP _ Ii, j,t .و

 EXP _ OR j,tبه ترتیب بیانگر شدت صادرات بنگاههاو صنعد اسد .متغیر  HHشاخ
هرفیندال هیرشمن و نماينده شاخ تمرکز صنعد اسـد کـه بـه صـورت مجمـو مجـذور
سهم هر بنگاه از کل تولید صنعد با استفاده از کدهاي چهار رقمـي طبقـه بنـدي اسـتاندارد
بینالمللي صنايع ( )ISICبه دسد ميآيد.
1- Reis and Forte
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متغیر  Sشاخ

اندازه بنگاههاي صنعتي اسد و بـر حسـب تعـداد شـاغالن بـه صـورت

درصدي از کل شـاغالن صـنعد در نظـر گرفتـه مـيشـود .متغیرهـاي  PRDو  PRDFبـه
ترتیب نشاندهنده بهرهوري نیروي کار در هر صنعد و بنگاه و متغیر  RDو  CPبـه ترتیـب
معرف شدت تحقیس و توسعه و شدت سرمايه در بنگاه اسد.

 -1-4متغیرهای تحقیق و منابع آماری
دادههاي مورد استفاده در اين پژوهش از آمار و دادههاي سايد مرکز آمار ايران مربوط بـه
کارگاههاي صنعتي  72نفر کارکن و باالتر براي  722بنگاه در  29صنعد مختلف اسـد بـه
اين صورت که از کدهاي دو رقمي و چهار رقمي طبقهبنـدي اسـتاندارد بـینالمللـي صـنايع
( )ISICبراي محاسبه متغیرها استفاده شده اسد.
2

x 
براي محاسبه تمرکز از شـاخ هرفینـدال هیرشـمن (  ) H    i اسـتفاده شـده
x
اسد .در اين شاخ  ،براي نماد  xاز ارقام کل تولید صـنعد و بـراي  xiاز کـدهاي چهـار

رقمي صنعد استفاده شده اسد .پس از محاسـبه مجـذور کسـر بـه دسـد آمـده ،اقـدام بـه
جمعسازي کسر شده اسد تا شاخ تمرکز صنعد براي کد دو رقمي محاسبه شود.
در ادامه خالصه اي از چگونگي استفاده از داده ها و نحوه محاسبه متغیرهاي بهکـار بـرده
شده در اين پژوهش و همچنین نو رابطـه انتظـاري متغیرهـاي مسـتقل بـا متغیـر وابسـته (در
اينجا شدت صادرت) که طبس مبـاني نظـري بـه دسـد آمـده اسـد در جـدول ( )7مشـاهده
ميشود.
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جدول ( :)1معرفي متغيرهاي توضيحي مورد است اده در پژوهش ،روش محاسبه و نوع اثرگذاري بر

ويژگيهاي بنگاه

ويژگيهاي صنعت

متغير وابسته
روش محاسبه

رابطه با متغير وابسته

نماد

نام متغير

EXP_OR

شدت صادرات

HH

شاخص تمرکز

مجموع مجذور سهم هر

(هرفيندال هيرشمن)

بنگاه از کل توليد صنعت

PRD

بهرهوري نيروي کار
صنعت

حجم فروش صنعت به
ازاي هر شاغل

S

اندازه بنگاه

PRDF

بهرهوري نيروي کار

حجم فروش بنگاه به ازاي

بنگاه

هر شاغل

RD

شدت تحقيق و
توسعه

نسبت مخارج تحقيق و
توسعه به فروش

+

CP

شدت سرمايه

نسبت سرمايه هر بنگاه به
فروش

+

نسبت صادرات صنعت به
فروش صنعت

تعداد شاغالن بنگاه به کل
شاغالن صنعت

(شدت صادرات بنگاه)
+
-/+
+

-/+
+
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 -2-4متدولوژی تحقیق
همانطور که پیشتر اشاره شد ،براي تخمین مدل از تكنیك دادههاي تـابلويي پويـا بـا روش

گشتاورهاي تعمیميافته ( )GMMکه توس آرالنـو و بانـد )7337( 7معرفـي شـده ،اسـتفاده

ميشود و به خاطر تحلیل پويايي که در اين برآورد صورت گرفته ،برتري محسـوس نسـبد

به روش پانل معمولي دارد .بالتاجي )2223( 2بیان کرده که تكنیك داده هـاي تـابلويي پويـا
هنگامي بهکار مي رود که تعداد متغیرهاي برش مقطعي ( )Nبیشتر از تعداد زمـان و سـال هـا
( )Tباشد ( .)N>Tآرالنو و بانـد و بالتـاجي ( )7336نشـان دادنـد در صـورتي کـه در مـدل
داده هاي تابلويي ،متغیر وابسته بـا وقفـه در سـمد راسـد داده شـود ،ديگـر برآوردگرهـاي
1- Arellano and Bond
2- Baltagi
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حداقل مربعات معمولي سازگار نیسد و بايد به روش هاي متغیرهاي ابـزاري و گشـتاورهاي
تعمیم يافته متوسل شد .در عین حـال ضـعف تخمـین زن هـاي متغیـر ابـزاري و گشـتاورهاي
تعمیميافته اين اسد که خواص آن ها ،هنگامي که تعداد مقاطع بزرگ باشـد برقـرار اسـد،
اما ممكن اسـد آن هـا در داده هـاي پانـل بـا تعـداد مقـاطع کوچـك بـه شـدت غیردقیـس و
اريبدار باشند (ختايي ،محمدي و میرزايي.)7937 ،
به کار بردن روش  ،GMMمزيد هـايي هماننـد لحـاظ کـردن ناهمسـاني هـاي فـردي و
اطالعــات بیشــتر ،حــذف تــورشهــاي موجــود در رگرســیونهــاي مقطعــي کــه نتیجــه آن،
تخمینهاي دقیستر با کارايي باالتر و همخطي کمتر در  GMMخواهد بود ،دارد.

هشــیائو )2229( 7در بررســيهــاي خــود نشــان داده اســد کــه روش  GMMنســبد بــه

روش هاي ديگر داراي مزايايي چون حل مشكل درون زا بودن متغیرهاي نهادي ،کـاهش يـا
رفع هم خطي در مدل ،حذف متغیرهاي ثابد طي زمان و افزايش بعد زماني متغیرهـا اسـد
به اين دلیل که اين امكان را به وجود مي آورد تا تاثیر تمـام عوامـل مشـاهده نشـدهي ثابـد
زماني که تفاوت هاي بین کشوري اختالف در درآمد سـرانه را نشـان مـي دهنـد در بـرآورد
مالحظه شوند.
از آنجايي که همبستگي سريالي باال میان متغیرها ممكن اسـد بـرآورد ناکـارايي ايجـاد
کند ،تخمین هاي  OLSاز شدت صادرات گمراه کننده خواهد بود .بنابراين ،براي مقابلـه بـا
اين مشكل از روش  GMMاستفاده مـي شـود .در الگـوي پانـل پويـا  ،GMMوقفـه متغیـر
وابسته با جمله اخالل همبستگي دارد ،بنابراين ،همانند آرالنو و باند از وقفـه متغیـر وابسـته و
وقفه ساير متغیرها در قالب يك فرم بازگشتي به عنـوان ابـزاري بـراي وقفـه ي متغیـر وابسـته
مبتني بر روش گشتاور تعمیميافته استفاده ميشود.

 -5برآورد الگو و تجزیهوتحلیل نتایج
پیش از برآورد مدل الزم اسد با هـدف جلـوگیري از رگرسـیون کـاذب در تخمـینهـا بـا
استفاده از آزمون ريشه واحد ،وجود يـا عـدم وجـود ريشـه واحـد در متغیرهـا و بـه عبـارت
ديگر ،ايستايي متغیرها مورد آزمون قرار گیرد .براي ايـن منظـور در ايـن تحقیـس از آزمـون

1- Hsiao
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لوين ،لین و چو ( 7)LLCاستفاده شده اسد .نتايج آزمون ريشه واحـد در جـدول ( )2ارائـه
شده اسد.
جدول ( :)2نتايج آزمون ريشه واحد نوع لوين ،لين و چو
متغيرها

آماره لوين ،لين و چو

احتمال در سطح

وضعيت مانايي

EXP_I
EXP_OR

-1/3242
-3/1322

۰/۰۰۰۰
۰/۰۰۰۰

مانا
مانا

HH

-12/6163

۰/۰۰۰۰

مانا

S

-3/3525۰

۰/۰۰۰۰

مانا

PRD

-15/45۰3

۰/۰۰۰۰

مانا

RD
CP
PRDF

-16/۰334
-4/3464
-21/۰۰51

۰/۰۰۰۰
۰/۰۰۰۰
۰/۰۰۰۰

مانا
مانا
مانا

منبع:يافتههاي تحقيق

فرضیه صفر در اين آزمونها وجود ريشه واحد اسد به اين معني که همه سريهـا نامانـا
هستند .با توجه به نتايج آزمون وجود ريشه واحد براي همه متغیرهاي پژوهش رد مـيشـود.
به اين ترتیب همه متغیرهاي مورد بررسي در سطح مانا هستند.

گرين ) 2272( 2بیان داشته اسـد کـه شـراي گشـتاوري زمـاني معتبـر هسـتند کـه هـیچ
همبستگي سـريالي در جمـالت اخـالل نباشـد .آرالنـو و بانـد روشـي را بـه منظـور آزمـون

خودهمبستگي مرتبه اول و دوم تصريح کردند .بـراي ايـن منظـور بايـد ضـريب رگرسـیون
مرتبه اول ) (AR1معنيدار باشد و ضريب رگرسیوني مرتبـه دوم ) (AR2معنـيدار نباشـد،
زيرا در مدل پانل پويا زماني که جزء اخالل داراي توزيع يكنواخد و مستقل باشد ،تفاضـل
مرتبه اول خطاها داراي همبستگي مرتبه اول اسد ،زيرا وقفه متغیر وابسته به عنوان مسـتقل و
بــراي لحــاظ پويــاييهــاي مــدل در تصــريح اقتصادســنجي وارد مــيشــود (صــمدي و
همكــاران .)7932،بنــابراين ،مطــابس نتــايج بــه دســد آمــده در جــدول ( ،)9ضــريب متغیــر
رگرسیون ) AR(1در سـطح يـك درصـد بـا احتمـال  2/22732معنـيدار اسـد و ضـريب
1- Levin, Lin and Chu
2- Greene
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رگرسیوني ) AR(2با احتمال  2/6252کـه حكايـد از عـدم وجـود خـود همبسـتگي دارد.
بنابراين ،در اين مدل تورش تصريح وجود ندارد.
حال با توجه به تابع شدت صادرات بنگـاه و متغیرهـاي تاثیرگـذار بـر آن ،رابطـه ( )2در
قالــب دادههــاي تــابلويي پويــا در ايــن مقالــه بــا اســتفاده از روش گشــتاورهاي تعمــیميافتــه
( )GMMبرآورد شده اسد.
( )2

EXP _ Iijt  αi  β1EXP _ Iijt 1  β2EXP _ OR jt  β 3 HH jt  β 4 LPRD jt
 β5 LSijt  β6 LPRDFijt  β 7 CPijt  β 8 RDijt  γx it  u i  ε it

همانطور کـه در توضـیح رابطـه ( )7گفتـه شـد در رابطـه ( )2انـديس  iمعـرف بنگـاهj ،

صنعد و انديس  tمعرف زمان اسد .متغیر  uبه عنوان اثر غیرقابل مشاهده خاص هـر بنگـاه
صنعتي اسد که در طول زمان تغییر نميکند و به عنـوان اثـر غیـر قابـل مشـاهده خـاص هـر
بنگاه صنعتي اسد که در طول زمان تغییر نمي کند و  itجزء اخالل تصـادفي اسـد  .نیـز
برداري از متغیرهاي کنترلي شدت صادرات اسد .جدول ( )9نتايج حاصل از برآورد مـدل
را نشان ميدهد.
جدول ( :)3نتايج برآورد  GMMاز مدل پويا
متغير

ضريب

انحراف استاندارد

آماره t

احتمال

EXP_OR

4/33E-۰5

1/۰4E-۰5

4/633143

۰/۰۰۰۰

HH
LPRD

-۰/332123

۰/۰3۰335

-12/11612

۰/۰۰۰۰

-۰/۰2۰۰35

۰/۰۰2626

-6/3411۰۰

۰/۰۰۰۰

LS

-۰/۰۰1343

۰/۰۰3233

-2/11۰233

۰/۰353

LPRDF
CP

۰/۰2۰143

۰/۰3۰335

-12/11612

۰/۰۰۰۰

۰/۰۰1211

۰/۰۰3۰1۰

2/۰4563۰

۰/۰413

2/435۰33

۰/313212

2/435۰33

۰/۰133

66/35153

-

۰/14۰232

)AR(1

-1/3332

Z

)AR(2

-۰/115۰

Z

RD
J-Statistic
SARGAN
Arellano
& Bond
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۰/۰13۰3
۰/5۰1۰
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قبل از بیان تحلیل نتايج الزم اسد معتبر بودن متغیرهاي ابزاري به کار گرفته شده در
مدل به منظور رفع همبستگي بین وقفه متغیر وابسته و جمله خطا بررسي شود .براي ايـن
منظور از آزمون سارگان استفاده ميشود .آزمون سارگان يك آزمون استاندارد جهد
تعیین برونزايي متغیرهاي ابزاري اسـد و هـر چـه میـزان  P-Valueآزمـون سـارگان
باالتر باشد ،بهتر اسد (فراهاني فرد و همكاران .)7937 ،نتیجه اين آزمون که در جدول
( )9مشاهده ميشود ،فرضیه صفر مبني بر عدم همبستگي پسماندها بـا متغیـر ابـزاري را
قبول ميکند و بر اين اساس متغیرهاي ابزاري به کار رفته در تخمین مدل از اعتبـار الزم
برخوردار هستند.
نتايج جدول ( )9نشان ميدهد اندازه بنگاه ( )Sتاثیر منفي و معناداري به میزان  2/225بر
شدت صادرات دارد .به بیان ديگر ،افزايش انـدازه بنگـاههـاي صـنعتي در ايـران ،منجـر بـه
کاهش شدت صادرات و يا به عبارت ديگر کاهش فروش صادراتي مـيشـود .طبـس مبـاني
نظري ،عالمد مورد انتظار اين متغیر ميتواند مثبد و يـا منفـي باشـد .انـدازه بنگـاه در ايـن
تحقیس عبارت اسد از تعداد شاغالن بنگاههاي هر صنعد به کل صـنعد .بنـابراين ،عالمـد
منفي برآوردي براي اين متغیر در اقتصاد ايران نشان ميدهد ،بنگاههاي بزرگتر در ايران به
دلیل برخورداري از موقعید انحصاري در بازار داخلي حساسید کمتري نسبد به صادرات
از خود نشان ميدهند .به اين صورت که در بنگاههاي صـنعتي تخصـی بهینـه نیـروي کـار
صورت نگرفته و باال بودن تعداد شاغالن در يك صنعد خاص منجر به باال بـودن سـهم آن
7
از تولید و فروش در صنعد نشده اسد .در مقابل بـر اسـاس ديـدگاه گلجسـر و همكـاران
( )7332بنگاههاي کوچكتر بـه دلیـل جسـدوجـوي سـهم بـزرگتـر از بـازار ،حساسـید
باالتري به توسعه بینالمللي دارند .بنابراين در اقتصاد ايران ،بنگاههاي کوچكتر در مقايسـه
با بنگاههاي بزرگتر تمايل بیشتري به صادرات خواهند داشد.
از ديگر متغیرهاي مورد بررسي ،بهرهوري نیروي کار بنگاه ( )PRDFاسد کـه اثـر آن
بر شدت صادرات مثبد و معنادار و مطابس با مباني نظري اسد .نتايج برآورد نشان ميدهـد،
يك درصد افزايش بهرهوري بنگاه ،منجر به افزايش  2درصدي شدت صادرات بنگـاههـاي
صنعتي ايران ميشود .با افزايش بهرهوري نیروي کار (میزان فـروش بنگـاه بـه ازاي هـر نفـر
کارکن) به دلیل کاهش هزينه متوس تولید ،توانايي بنگاههاي داخلي براي رقابد در بـازار
1- Glejser et al
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خارجي افزايش مييابد .به بیان ديگر ،بنگاههاي صنعتي که با بهـرهوري بـاالتر نیـروي کـار
مواجه هستند ،هزينه نهايي پايینتري دارند که اين امـر ضـمن ايجـاد مزيـد رقـابتي قیمتـي،
آنها را قادر به تحمل هزينـههـاي ورود بـه بـازار خـارجي مـيکنـد .در تئـوريهـاي سـنتي
تجارت بینالملل و بهطور خاص ،تئوري مزيـد نسـبي ديويـد ريكـاردو ،تفـاوت بهـرهوري
عامل مهم ايجاد مزيد نسـبي و ورود کشـورها بـه تجـارت اسـد .هـر کشـور بـه صـادارت
کااليي ميپردازد که آن را با بهرهوري باالتري تولید ميکند .بنابراين با افـزايش بهـرهوري
میزان صادرات نیز افزايش مييابد.
طبــس بــرآورد انجــام شــده ،متغیــر شــدت تحقیــس و توســعه بنگــاه ( )RDتــاثیر مثبــد و
معناداري بر شدت صادرات و يا میزان فروش بنگاهها از ناحیه صادراتشان دارد .يك واحـد
افزايش در شدت تحقیس و توسعه بنگاههاي صنعتي ايران ،شدت صادرات بنگـاههـا را بـیش
از دو برابر افزايش ميدهد .عالمد ضريب اين متغیر نسبد به ساير ضرايب بزرگتـر اسـد
که نشان از اهمید تحقیس و توسعه در ورود بنگاه به عرصه تجارت بینالملـل دارد .افـزايش
در مخارج  R&Dبنگـاههـا نسـبد بـه میـزان فـروش آنهـا ،تـاثیر قابـل تـوجهي بـر توسـعه
محصول ،ارتقاي بهرهوري و کاهش هزينههاي تولیـد دارد کـه همگـي منجـر بـه رقـابتيتـر
شدن بنگاه در اقتصاد ايران مي شوند .عالوه بر اين ،ابدا محصوالت جديد توس بنگاهها،
انگیزه آنها براي ورود به بازار بینالمللي را افزايش ميدهد تا بتوانند منافع ناشي از تجـاري
سازي محصول را نصیب بنگاه خود کنند.
در مورد متغیر شدت سرمايه بنگاه ( )CPهمانطور که نتايج برآورد نشان مـي دهـد،
يــك واحــد افــزايش در شــدت ســرمايه بنگــاه 2/5 ،درصــد شــدت صــادرات صــنعتي
بنگاه هاي ايران افزايش مي يابد .نتايج جدول ( )9نشان دهنده رابطه مثبد و معنادار اين
متغیر بر شدت صادرات اسد .اين نتايج مطابس مباني نظري بر اين عقیده تاکید ميکنند
که افزايش سرمايه بنگاه ها صورت پیشرفد تكنولوژي ،دارايي مالي يا ايجـاد يـك نـام
(برند) خاص به آنهـا يـ ك برتـري رقـابتي در بازارهـاي خـارجي مـي دهـد و بنـابراين
صادراتشان افزايش خواهند داشد.
پس از بررسي اثرات ويژگيهاي بنگاه بر شدت صادرت بنگاه در ادامه اثرات ويژگـي-
هاي صنعد بر شدت صادرات بنگـاه بررسـي خواهـد شـد .اولـین متغیـر توضـیحي ،متغیـر
تمرکز ( )HHاسد کـه طبـس نتـايج بـرآورد ،تـاثیر منفـي و معنـاداري بـر شـدت صـادرات
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بنگاههاي ايران دارد .با افزايش يك واحدي شاخ

تمرکز ،میزان شدت صادرات صـنعتي

ايران  2/93کاهش مي يابد .طبس مباني نظري ،عالمد مورد انتظار اين متغیر ميتوانـد مثبـد
يا منفي باشد .منفي بودن ضريب اين متغیر نشان ميدهد در اقتصاد ايران بنگاههاي صنعتي با
تمرکز باال ،فارغ از تهديد رقبا داراي قدرت انحصاري هستند .اين بنگاههـا بـه دلیـل کسـب
ســود بــاال و برخــورداري از امنیــد بــاال انگیــزه پــايیني بــراي شناســايي بازارهــاي جديــد،
تنو سازي محصوالت و بهبود عملكرد صادراتي خود خواهند داشد.
نتايج برآورد در مورد متغیر بهرهوري نیـروي کـار در صـنعد ( )PRDبـرخالف متغیـر
بهرهوري بنگاه نشان ميدهد اثر اين متغیر بر شدت صادرات بنگاههاي صنعتي ايران منفـي و
معنادار اسد 7 .درصد افـزايش در بهـرهوري صـنعد منجـر بـه کـاهش  2درصـدي شـدت
صادارات بنگاه خواهد شد .طبس مباني نظري ،عالمد مورد انتظار ايـن متغیـر مثبـد اسـد و
انتظار ميرود با افزايش بهـرهوري صـنعد ،صـادارت بنگـاههـاي صـنعتي افـزايش يابـد .در
تحلیل اين ضريب توجه به ضرايب منفي به دسد آمده از متغیرهاي تمرکـز و انـدازه بنگـاه
مي تواند تا حدي به در

اين قضیه کمك کند .با توجه به يافتـههـاي تحقیـس و بـاال بـودن

شاخ تمرکز در صنايع ايران ،عمده تولیدات صنعتي کشور توس تعداد انـدکي بنگـاه بـا
اندازه بزرگتر صـورت مـيگیـرد .بنـابراين ،عملكـرد صـنعد وابسـتگي بسـیار زيـادي بـه
عملكرد بنگاههاي بزرگتر دارد به نحوي که ميتوان افزايش بهرهوري صـنعد را ناشـي از
افزايش بهرهوري در بنگاههاي بزرگ صنعتي کشور دانسد .بنگـاههـاي بـزرگ صـنعتي بـه
داليل مختلف از جمله دسترسي به منابع مالي و سرمايههاي فیزيكي و تكنولوژي در مقايسه
با بنگاههاي کوچك ،قادر به افزايش بهرهوري نیروي کار خود هسـتند .بنـابراين ،بهـرهوري
صنعد مربوطه افزايش مي يابد بـدون اينكـه ايـن افـزايش بهـرهوري بـهصـورت يكنواخـد
توس تعداد زيادي بنگاه تجربه شود .در نتیجه اين افزايش بهرهوري منجر به افـزايش سـهم
اين بنگاهها از بازار داخلي و تبديل شدن آنها به انحصارگر مـيشـود .ايـن بنگـاههـا بـدون
تاثیرپذيري از رقبا بیشتر بر تولیدات و فروش ساير بنگاهها تاثیر مـيگذارنـد ،داراي قـدرت
انحصاري هستند و به دلیل برخورداري از سهم بااليي از بـازار داخلـي انگیـزه زيـادي بـراي
تنو سازي محصول و شناسايي بازار جديد نداشته و حساسید کمتري به صـادرات از خـود
نشان مي دهند .همچنین ضريب برآوردي اندازه بنگاه ( )Sنشان مـيدهـد در اقتصـاد ايـران،
بنگاههاي کوچكتر در مقايسه با بنگاههاي بزرگتر تمايل بیشتري به صـادرات دارنـد .بـر
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اين اساس با افزايش بهرهوري صنعد که بیشتر ناشي از افزايش بهرهوري بنگاههـاي بـزرگ
صنعتي اسد ،بنگاههاي صنعتي کوچك در ايران قادر به رقابد با بنگاههاي بزرگتر نبـوده
و سهم خود را از تولید و بازار از دسد خواهند داد .بنـابراين ،بـا وجـود افـزايش بهـرهوري
صنعد ،شدت صادرات بنگاههاي صنعتي ايران کاهش مييابد.
آخرين متغیر توضیحي مربوط به متغیر شدت صادرات صـنعتي اسـد .نتـايج آمـاري بـه
دسد آمده يك ارتباط مثبد و معنادار بـین شـدت صـادرات در سـطح صـنعد و بنگـاه را

نشان ميدهد که مطابس با مباني نظري اسد .گاوو و همكاران )2272( 7بح

مـيکننـد کـه

بنگاها ميتوانند از صادرات محصوالتشان سـودهايي (ماننـد صـرفههـاي ناشـي از مقیـاس و
تنو در درآمد) به دسـد آورنـد کـه باعـ

بهبـود عملكـرد بنگـاههـا و در نتیجـه افـزايش

صادرات آن هـا خواهـد شـد .همچنـین بـراي سـاير بنگاهـا ،تقلیـد از رفتـار سـاير بنگـاهـاي
صادرکننده درهمان صنعد بسیار متداول اسد و بنگاهاي صادرکننده نیز ممكن اسد براي
ايجاد جذابید به بنگاهاي ديگـري کـه قصـد تبـديل شـدن بـه يـك صـادرکننده را دارنـد،
کمك کنند.

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
امروزه يكي از مهم ترين مباح در اقتصاد ايران دستیابي به رشد اقتصادي باال و ايجـاد
ظرفیــدهــاي جديــد در جهــد توســعه صــادرات غیرنفتــي اســد .تجربــه کشــورهاي
توسعه يافته نشان ميدهد که عالوه بر تغییر ترکیب تولید به نفع بخش صنعد ،صادرات
نیز به سمد صادرات صنعتي متمايل اسـد .بـا توجـه بـه اهمیـد و ضـرورت توجـه بـه
صادرات بخش صنعد در اين مقاله اثر ويژگيهاي بنگاه و صنعد بر شـدت صـادرات
بنگاهاي صنعتي طي دوره زماني  7932-7935مورد بررسي قرار گرفته اسد .مدل مورد
اســتفاده در ايــن تحقیــس ،مــدل داده هــاي تــابلويي پويــا اســد کــه بــا اســتفاده از روش
گشتاورهاي تعمیم يافته ( )GMMبرآورد شده اسد .نتايج حاصل از اين مطالعـه نشـان
مي دهد متغیرهاي مورد بررسي در اين مقاله شامل شـدت صـادرات صـنعد ،بهـره وري
نیروي کار ،تمرکز ،اندازه بنگاه و شدت تحقیس و توسعه ،شدت سرمايه هستند کـه اثـر
متف اوتي بر شدت صادرات بنگا هاي صنعتي کشور دارند.
1- Gao and et. al
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ضريب منفي اندازه بنگاه ها (تعداد شـاغالن) ،نشـاندهنـده حساسـید کمتـر بنگـاه هـاي
بزرگتر بـه توسـعه تجـارت و صـادرت اسـد بـه ايـن صـورت کـه در بنگـاههـاي صـنعتي
تخصی

بهینه نیروي کار صورت نگرفته و بنابراين باال بودن تعداد شاغالن در يك صنعد

خاص منجر به باال بودن سهم آن بنگاه از تولید و فروش در صنعد نشده اسـد .متغیرهـاي
تحقیس و توسعه نیز به طور معمول بـا نـوآوري در کاالهـاي تولیـدي و در نتیجـه صـادرتي،
زمینهساز افزايش سهم صادرات از کل فروش (شدت صـادرات) بنگـاههـاي صـنعتي اسـد.
متغیر بهرهوري نیروي کار بنگاه و صنعد به ترتیب تاثیر مثبد و منفـي بـر شـدت صـادرات
دارند .ضريب منفي بهرهوري در صنعد ميتواند از اين مساله ناشي شود که تولیدات بیشـتر
در صنايع ايران توس تعداد اندکي بنگاه با اندازه بزرگتر صورت مـيگیـرد کـه بـه دلیـل
برخورداري از سود بـاالتر از حساسـید کمتـري نسـبد بـه صـادرات برخوردارنـد و همـان
بنگاهها با افزايش بهرهوري خود ،بهرهوري صنعد را افزايش داده و در عین حـال منجـر بـه
افزايش شـاخ تمرکـز نیـز خواهنـد شـد کـه برآينـد آن ،اثـر منفـي بـر شـدت صـادرات
بنگاههاي صنعتي ايران اسد.
با توجه به نتايج برآورد ،ضريب منفي متغیر تمرکز بیانکننده ايـن اسـد کـه در صـنعد
ايران تمرکز باال اسد .بنابراين ،تعداد کمي از بنگاهها داراي قدرت انحصاري هستند که بـه
دلیل کسب سـود بـاال و برخـورداري از امنیـد بـاال احتمـاال انگیـزه پـايیني بـراي شناسـايي
بازارهاي جديد ،تنو سازي محصوالت و بهبود عملكرد صادرات دارند.
رابطه مثبتي بین شدت صادرات بنگاه و شدت صادرت صنعد وجود دارد .اين رابطه بـا
توجه به انگیزه پیروي بنگاهها درون يك صنعد از يكديگر در زمینه صادراتشان و همچنین
کمك بنگاههاي پیشتاز در امر صادرات به ساير بنگاهها ،مطابس با انتظـارات اسـد .افـزايش
شدت سرمايه بنگاه هـا نیـز بـا برقـراري يـك برتـري رقـابتي در بازارهـاي خـارجي شـدت
صادراتشان را افزايش داده اسد.
مقاله حاضر با چند محدوديد روبهرو بوده اسد که پیشـنهادات آتـي نیـز مـيتوانـد در
راستاي رفع اين محدوديدها باشد اول اينكه به دلیل محدوديد آمـاري ،تعـداد سـالهـاي
در نظر گرفته شده در پانل کوچك اسد .اين مساله امكان معرفـي مـدلي بـا يـك وقفـه در
متغیر وابسته را ايجاد ميکند .بنابراين ،کارهاي آينده ميتواند با افـزايش تعـداد سـالهـا در
پانل نشان داده شود .دوم ،در مقايسه با انتظارات ،نتايج نشان دادهانـد کـه بهـرهوري نیـروي
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کار در صنعد داراي يك اثر منفي بر شدت صادرات بنگاه اسـد .بـر ايـن اسـاس پیشـنهاد
ميشود دولدها و سیاسدگذاران جهد اثرگـذاري بهـرهوري صـنعد در کنـار بهـرهوري
بنگاه بر شدت صـادرات در جهـد رفـع انحصـارات (ايجـاد رقابـد) و کـاهش تمرکـز در
صنايعي که عمده تولیداتشان در تعداد انـدکي بنگـاه بـا انـدازه بـزرگ صـورت مـيگیـرد،
برآيند .بنابراين با توجه به نتايج به دسد آمده ،تخصی بهینه نیروي کـار میـان بنگـاه هـاي
صنعتي جهد افزايش کارايي ،توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزشي بهگونـهاي متناسـب بـا
نیازهاي جامعه جهد بهبـود کـارايي نیـروي کـار و برنامـهريـزي مناسـب در جهـد کنتـرل
کیفید کاالهاي تولیدي ،توجه به بنگاههاي کوچك و متوس
صنعتي کشور ميشود.

منجر بـه افـزايش صـادارت

ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺻﺎدرات ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ 151 ...

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻟﻒ -ﻓﺎرﺳﯽ

ﺧﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺗﯿﻤﻮر ﻣﺤﻤﺪي و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )» ،(1394ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮﺗﻔـﻮي وام در ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ اﯾـﺮان ،روﯾﮑـﺮد ﭘﺎﻧـﻞ ﭘﻮﯾـﺎ« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،17ص .108-81
ﺧﺪاداد ﮐﺎﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﺎد ) ،(1389اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ)ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﮐـﺎرﺑﺮد( ،ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ

ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ اول.
دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ و ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺎﻣﺮي )» ،(1393ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎري و رﻓﺘـﺎري ﺑـﺎزار و ﺑﻬـﺮه وري

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،رﻫﯿﺎﻓـﺖ داده ﻫـﺎي ﺗـﺎﺑﻠﻮﯾﯽ
ﻏﯿﺮﭘﻮﯾﺎ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻤﺎره،19ص .268-239
دﻫﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ )» ،(1395ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺻـﺎدرات ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﯿـﺮ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار )رﻫﯿﺎﻓﺖ دادهﻫﺎي ﺗـﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾـﺎ(« ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي،
 ،103ج  ،11ﺷﻤﺎره 154 ،1ص .129-
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽﺷﮏ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و اﻟﻤﯿﺮا اﺷﮑﺎن )» ،(1393اﺛﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾﺮان« ،ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻤﺎره  11و  ،12ص .5-16
ﺻﻤﺪي ،ﺳﻌﯿﺪ و ﻫﻤﮑﺎران)» ،(1392ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺠﺰاي ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮ
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