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بر اساس مدل  تخمين توابع واكنش صادرات براي فوالد خام
   ١سياست استراتژيك تجاري

   مهين دخت كاظمي
  )س (دانشجوي مقطع دكتري اقتصاد دانشگاه الزهرا

  سيد جواد پورمقيم      
  )س (دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا

 22/3/86 :     تاريخ تصويب 5/6/85  :تاريخ دريافت

  چكيده
در ايـن   . سياست استراتژيك تجاري، مطالعه سياست تجاري با وجود انحصار چند جانبه است           

نتيجـه   .ي توليد شركت داخلي كاهش يابد     ها  هزينه ،شود ميمداخله استراتژيك دولت سبب     شرايط  
امـا  . خواهـد شـد   ي صادراتي داخلي    ها  عايد شركت  ،   سود بيشتر  صورت به ها  هزينهاين كاهش در    

 سـودي اسـت كـه بـه     ،شـود  مـي ي داخلي حاصل ها  با مداخله دولت براي شركت    كهي  سود ديگر 
 عايـد شـركت صـادراتي داخلـي         ،  شركت خارجي صـادراتي   و سهم بازار     صادراتواسطه كاهش   

  . دگرد مي
در اين مقاله، هدف ما، نشان دادن نقش دخالت دولت به شكل پرداخت يارانه، بر روي ميـزان                  

مدل ارائه شده و كار تجربي انجام شده در اين مقاله           . لب رقابت كورنو است    در قا  ها صادرات بنگاه 
 در رقابـت كورنـو،      هـا  اول، پرداخت يارانه توسط دولت    : دهد مينتايج جالبي به شرح زير را نشان        

ه بهترين نوع مداخلـه بـراي   طرف يكدوم، مداخله . شود مي ها موجب افزايش توليد و صادرات بنگاه    
 در حالـت عـدم   هـا   آنه بزرگتـر از رفـاه   طرف يك در مداخله ها  است و رفاه دولت    ي رقيب ها دولت

سوم، اگر دولت رقيب سياست مداخله را انتخاب كند، مداخله دولت خـودي بـراي               . مداخله است 
چهارم، نه تنها پرداخت يارانه بـه       . جلوگيري از كاهش صادرات و كاهش سهم بازار ضروري است         

  .  رقم يارانه پرداختي نيز حائز اهميت استيك صنعت مهم است بلكه
  . JEL: O40,O20.H77.E62بندي  طبقه
  . مدل كورنو–ها  نظريه بازي : واژهكليد

  
 

اتژيك تجـاري بـراي     اتخاذ سياسـت اسـتر    " مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه دكتري در رشته اقتصاد با عنوان              -1
 و به راهنمايي آقاي دكتر سيد جواد پورمقيم در دانشگاه " HSالمللي  صادرات غير نفتي ايران بر اساس كد بين

  . باشد  مي1385الزهرا سال 
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  مقدمه  -1
 بـه    بـازدهي ثابـت    شرايطدر  ،  كنند ميبيان   الملل بيني سنتي تجارت    ها نظريه

. ردكـشورها بـستگي دا     الگوي تجارت به مزيت نسبي       رقابت كامل و   مقياس توليد 
 ،  چنـدان از رقابـت كامـل دور نيـستند          ها  بازار ،  ي اقتصاد سنتي  ها براساس تحليل 

توانند بر   ميتوليدكنندگان زيادي وجود دارند و هركدام آنقدر كوچك هستند كه ن          
از زمان جنگ جهاني دوم به اين طرف بخـش          ليكن  . ي بازار تاثير بگذارند   ها قيمت

توان بـه راحتـي      مي تشكيل داده است كه ن     وسيع اي از تجارت جهاني را مبادالتي      
د ايـن تجـارت معلـول       رس مي بلكه بنظر    . كشورها نسبت داد  نسبي  آن را به مزيت     

در . ي تنگاتنگ فن آوري باشـد ها ي مقياس و يا رقابت  ها ي ناشي از  صرفه    ها مزيت
ي هـا  ي مقياس، مسابقه تحقيق و توسـعه  و سـرايت          ها  صرفه ها  آنصنايعي كه در    

ي شديد و فـشرده بـين       ها توانيم شاهد رقابت   ميژي داراي اهميت است ما ن     تكنولو
 بر  ها  باشيم كه رقابت كامل بر آن مبتني است، بلكه بازار          يي متعدد كوچك  ها بنگاه

  . اند اساس رقابت ناقص شكل گرفته
ي توليـد   ها  شود تا هزينه   ميمداخله استراتژيك دولت سبب     در چنين شرايطي    
 ،  سود بيشتر  صورت بهاش    نتيجه ها  اين كاهش در هزينه   .  يابد شركت داخلي كاهش  

اما سود ديگري نيـز بـا مداخلـه دولـت           . شود ميي صادراتي داخلي    ها عايد شركت 
شود و آن عبارت از سودي است كه به واسـطه            ميي داخلي حاصل    ها براي شركت 

. شـود  مـي  عايد شـركت صـادراتي داخلـي         ،  كاهش توليد شركت خارجي صادراتي    
 و نظريه اسـتراتژيك تجـاري، در راسـتاي نفـوذ در بـازار خـارجي                 تالشبيشترين  

ي خارجي باشـد    ها  تواند مولد صرفه   مييي است   ها مداخله مناسب دولت در فعاليت    
                                                                                 . و به اين طريق درآمد ملي را افزايش دهد
 كه صاحب مواد اوليه و منـابع طبيعـي   ها در چند دهه اخير تجربه برخي كشور  

توان با اتخاذ سياست استراتژيك تجـاري بـه خلـق     ميسرشار نبودند نشان داد كه   
تجربيـات  . مزيت پرداخت و در تجارت جهاني سهم قابل مالحظه اي كـسب كـرد             

 اتخـاذ و اعمـال سياسـت     توفيـق ، ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسـيا      
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ي اقتصادي با اين سياست را نشان       ها استراتژيك تجاري و هماهنگي ديگر سياست     
 منابع عظيم   ،   به داشتن حدود يك درصد جمعيت جهان       در ايران نيز با توجه    . داد

 . ..ي بالقوه و بالفعل براي دستيابي به رشد و توسعه پايـدار و            ها  استعداد ،زير زميني 
مات عــاجلي در جهــت تغييــر سياســت تجــاري بــه نفــع اتخــاذ بايــست اقــدا مــي

  . ي استراتژيك تجاري با هدف جهش صادرات صورت پذيردها سياست
، ارائـه مـدلي بـراي اتخـاذ سياسـت اسـتراتژيك تجـاري             ا   هدف م  مقالهدر اين   

و انتخـاب بهتـرين      تخمين توابع واكنش صادرات با اسـتفاده از مـدل ارائـه شـده             
بر اسـاس چنـين مـدلي        ايران در زمينه صادرات فوالد خام،        سياست مداخله براي  

  . است
  
   پيشينه نظري موضوع -2

ي استراتژيك تجـاري توسـط جيمـز برانـدر و           ها نخستين مقاله درباره سياست   
 در آن مبـاني نظـري سياسـت     كـه  منتشر گرديـد     1981 در سال    ١باربارا  اسپنسر  

 مقاالتي كـه ايـن دو محقـق در          توان گفت  مي. استراتژيك تجاري را مطرح نمودند    
در بعضي از ايـن   -) الف( : شود مياند به دو دسته كلي تقسيم  اين زمينه كار كرده   

در بعضي ديگـر     -) ب(ند و   ا داده تعرفه استراتژيك را مورد توجه قرار        ها آنمقاالت  
  . توجه به يارانه استراتژيك داشته اند

تعرفـه و جـذب رانـت       " عنـوان     تحـت  1981 در سال    ها آناي كه    در مقاله  -1
 منتشر نمودند انگيزه استفاده از تعرفه را در شرايط بازار رقابت            "انحصاري خارجي 

 . ي خارجي مورد بررسي قرار دادندها بنگاهناقص جهت انتقال رانت انحصاري از 
 قيمت بيش از هزينه ،  از آنجا كه در شرايط رقابت ناقص    ": كنند مي بيان   ها آن

 برقـراري   . كنـد  مـي  كشور واردكننده به بنگاه خارجي رانت پرداخت          ،نهايي است 
حتـي در حـالتي     . تواند بخشي از اين رانت را به داخل كشور انتقال دهد           ميتعرفه  

تواند بـدون    ميكند برقراري تعرفه     ميكه بنگاه داخلي تنها براي بازار داخلي توليد         
  
 

1 -  James Brander -  Barbara Spencer. 
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خشي از رانت بنگاه خـارجي      كاهش دادن سطح واردات يا مصرف داخلي آن كاال ب         
   ١."را به بنگاه داخلي انتقال دهد

ي مستقيم  گذار سرمايه" ديگري تحت عنوان     ه در مقال  ها آن 1987در سال    -2
  به بررسي نقش تعرفه باال در جـذب          "و ماليات درونزا     بيكاري و تعرفه      با خارجي
 يكي  عنوان به در اين تحليل سطح تعرفه    . ي مستقيم خارجي پرداختند   گذار سرمايه

ي مــستقيم خــارجي گــذار از عوامــل مــوثر در مكــان اســتقرار و ســطح ســرمايه 
 ، بـا وجـود بيكـاري در كـشور ميزبـان     . ي چند مليتي در نظر گرفته شـد       ها شركت

اگـر كـشوري داراي     . شود ميي مستقيم خارجي    گذار تعرفه بهينه منجر به سرمايه    
 ، خارجي بجـاي صـادرات بـه آن كـشور         ي  ها بنگاهتعرفه وارداتي بااليي باشد آنگاه      

ي نمـوده و توليـد محلـي را افـزايش           گـذار  دهند در آن كـشور سـرمايه       ميترجيح  
 ٢.دهند

عالوه بر مقاالت فوق كه اين دو محقق در آن به بررسي اثر تعرفـه اسـتراتژيك                 
براي كنترل واردات پرداخته اند در مقاالت ديگري نيـز، اثـر يارانـه اسـتراتژيك را                 

  . ندا دادهوجه قرار مورد ت
در  "ي صـنعتي  هـا  عقالنيت براي تجارت اسـتراتژيك و سياسـت       "در مقاله    -3

كـه اعطـاي      نشان دادن ايـن مطلـب بودنـد        دنبال بهبراندر و اسپنسر     1986ل    سا
يارانه به صـادرات يكـي از پيامـدهاي منطقـي شـرايط رقابـت نـاقص در تجـارت                    

. كنـد  مياي براي چنين سياستي ايجاد       ه است و رفتار غير همكاري انگيز      الملل بين
نماينـد و آن   مـي نويسندگان مقالـه پرسـشي را مطـرح     29در همين منبع صفحه  

 يارانـه خـود انتقـال منـابع مـالي از            ،  شود مي يارانه از خزانه كشور پرداخت       كه اين
 چگونه اين سياست بـه نفـع منـافع          ،  ماليات دهندگان به سهامداران شركت است     

   و   اثـر انتقـال    -1شود كه يارانه داراي دو اثـر اسـت           مير پاسخ گفته    ملي است؟ د  
در مـورد اول اعطـاي يارانـه باعـث صـرفه جـويي ظـاهري در                 .  اثر استراتژيك  -2

  
 

1 -  Brander, J. & Spencer, B.-1981- pp.149-163. 

2 - Brander, J. & Spencer, B. - 1987 -pp 359-372. 
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 از آنجـا كـه      ،  شود كه در واقع يك انتقال است و در مورد دوم           ميي بنگاه   ها هزينه
 ، لي توسعه خواهد يافـت    شود رقيب باور كند كه شركت داخ       مياعطاي يارانه باعث    

عمـومي   يارانـه    ،  البته منظـور از يارانـه اسـتراتژيك       . واكنش او كاهش توليد است    
 برنـدگان آينـده     عنـوان  به بلكه مقصود هدف گيري برخي صنايع است كه          ،  نيست 

  ١.شوند ميانتخاب 
ي و  المللـ  بـين رقابت براي تحقيق و توسـعه       "در مقاله ديگري تحت عنوان       -4

كنند كه   ميبراندر و اسپنسر به اين نكته اشاره         1983  در سال  "صنعتياستراتژي  
بـازيگر اول اسـت و بـا اقـدام معتبـر خـود در                ،  اي دولت در اين بازي چند مرحله     

در مرحلـه   . تواند بر نتيجه بازي تـاثير بگـذارد        ميتحقيق و توسعه    اعطاي يارانه به    
 يـك متغيـر     عنـوان  بهيق و توسعه      ي داخلي درباره ميزان يارانه تحق     ها بنگاه ،  دوم

. كنـد  ميدر مرحله بعد تعيين     را   ميزان محصول    نموده و ي  گير تصميماستراتژيك  
سود هر بنگـاه تـابعي از سـطح         . تعادل مرحله دوم تعادل ناش در محصوالت است       

  ٢.يارانه تحقيق و توسعه  است
تعرفـه و   ( تا اينجا سياست استراتژيك تجاري بر حسب ابزارهاي مورد اسـتفاده          

توانـد در الگـوي      مـي اما اين ابزارهاي حمايتي     . براي انتقال سود معرفي شد    ) يارانه
  . شودمطرح نيز بازار متقابل و بازار ثالث 

الگـوي بـازار     1995 در سـال     "سياست تجاري استراتژيك  "براندر در مقاله     -5
 يك يـا چنـد   داند كه در آن يك يا چند بنگاه از كشور خودي و    ميثالث را الگويي    

در الگـوي بـازار   . كننـد  مـي رقابـت   ميدر بازار سوبنگاه از كشور خارجي با يكديگر  
شود و ابزار سياست استراتژيك تجـاري        ميثالث تعرفه يا سهميه وارداتي استفاده ن      

يارانه صادراتي است كه اثر آن كمك به بنگـاه داخلـي در مقابـل رقيـب خـارجي                   
 .٣گيرد مياز طريق تعرفه صورت تقال سود در الگوي بازار متقابل ان. است

  
 

1- Brander, J. & Spencer, B.-1985 - pp.83-97. 

2- Brander, J. & Spencer, B.-1983-pp.707-715. 

3- Brander,  J. -1995-pp.5-11.  
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كروگمن روايت ديگري از سياست استراتژيك تجاري را مطرح نموده اسـت             -6
ي براندر و اسپنسر انگيـزه اجـراي        ها كه در آن بجاي انتقال رانت كه در تمام مقاله         

ي مقيـاس ايـستا و پويـا        هـا   دستيابي به صـرفه    ،  سياست استراتژيك تجاري است   
  . ١داند ميانگيزه اجراي سياست استراتژيك تجاري را  )ر عمليادگيري د(

ر كـه ذكـر شـد در سياسـت اسـتراتژيك تجـاري همـه صـنايع از                طو همان -7
شوند بلكه صنايع برنده اين حمايت را دريافت خواهند          ميحمايت دولت بهرهمند ن   

د هـدف   سياست تجاري چه چيز را باي     "با عنوان   خود   باربارا اسپنسر در مقاله   . كرد
 :كند مي مشخصات صنايع برتر را چنين معرفي ، 1988در سال  "قرار دهد؟

رود بـازدهي اضـافي كـسب كنـد كـه از             مياز صنعت بالفعل يا بالقوه انتظار        "
الزمه اين امر اين اسـت كـه حـداقل بـراي يـك دوره       . هزينه كل يارانه تجاوز كند    

ايد در معرض رقابـت جـدي       صنعت داخلي ب  . موانع ورود قابل توجهي موجود باشد     
يارانـه بـه صـنعت داخلـي بايـد منجـر بـه كـاهش                . خارجي يا رقابت بالقوه باشـد     

درجـه تمركـز صـنعت      . ظرفيت و توليد رقبـاي خـارجي شـود        افزايش  ي  ها برنامه
قيمـت  . صادراتي بايد مساوي يا بيشتر از درجه تمركز صنعت رقيب خارجي باشـد      

صـنعت  . ي داخلي افزايش زيادي بيابـد     ذارگ بايست در واكنش به هدف     ميعوامل ن 
ي هـا  داخلي داراي مزيت هزينه اي اساسي نسبت به رقابت خارجي باشد و صـرفه             

دخالـت دولـت بـه      .  آيـد  وجود بهمقياس يا يادگيري قابل توجهي از افزايش توليد         
اي  ي سـرمايه هـا  هزينـه  و. ي داخلي كمك كنـد ها بنگاهآوري خارجي به   انتقال فن 

  ٢. ي صنعت را تشكيل دهدها سعه سهم قابل توجهي از هزينهتحقيق و تو
عالوه بر مقاالت اشاره شده در باال مقاالت متعـدد ديگـري در زمينـه سياسـت                
استراتژيك تجاري نوشته شده است كـه اكثـر ايـن مقـاالت بـر اسـاس مقـاالت و                    

 و يـا    نظريات براندر و اسپنسر بنا نهاده شده است لكن در كنار آن موضوعات ديگر             
  . ندا دادهكشورهاي خاصي  را نيز مورد توجه قرار 

  
 

1- Krugman, P. -1984 - pp.358-371 . 
2 - Spencer, B. –1988 – pp.99-118. 
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 مقاله و همايش در اين      صورت به اقداماتي   80 الي   78ي  ها سالدر ايران نيز در     
كن با گـسترش بحـث جهـاني سـازي و پيوسـتن بـه سـازمان                 يل،  زمينه انجام شد  
  . متوقف گرديداين اقدامات تجارت جهاني 

مقالـه حـسين ميـر جليلـي تحـت عنـوان             ،  همقاالت در اين زمين   از جمله    -8
 1380در سـال     "الملـل  بـين ي تجارت   ها سياستهاي جديد در نظريه و       رهيافت"

ي اسـتراتژيك   ها سياستكه آيا   كند   ميمطرح  را  پرسش  اين   او در اين مقاله   . است
 : كـه دهـد  مـي تجاري در كشورهاي در حال توسعه كـاربرد دارد؟ و چنـين پاسـخ          

ي انحصار چنـد    ها  كشورهاي در حال توسعه نيز با بازار       ،نعتيهمانند كشورهاي ص  
 با اين تفـاوت كـه كـاالي مـورد رقابـت فـرق               ،  جانبه در تجارت خارجي مواجهند    

از اين رو ماهيت مساله در مورد كشورهاي در حال توسـعه تغييـر نكـرده                . كند مي
وسـعه  ي صادراتي كـشورهاي در حـال ت       ها شركتاز سوي ديگر توان رقابتي      . است

تواند  ميمداخله دولت   .  بسيار محدود است   ،  براي درگير شدن در بازي استراتژيك     
، لذا منطـق انتقـال سـود      . ي صادراتي داخلي را افزايش دهد     ها شركتتوان رقابتي   

 ١.حتي تناسب بيشتري با كشورهاي در حال توسعه دارد
ــي  و    -9 ــه ديگــري نوشــته محمــد رضــا رفعت ــادر مقال ــوان ب ــه و" عن  نظري

 به بررسي كاربرد اين سياسـت در كـشورهاي در           "ي استراتژيك تجاري  ها سياست
 :كنند مي ايشان ذكر . پردازد ميحال توسعه 

شود در سياست استراتژيك تجاري اغلب بحث در مـورد كـشورهاي             ميگفته  "
 ، ي جديـد  اسـت  هـا  تكنولـوژي پيشرفته صنعتي و صنايع بزرگ و ابداع كننـدگان        

 وجـود شكـست بـازار اسـت و بـسياري بـر ايـن                ها سياستاين  كن زمينه اصلي    يل
ر حـال توسـعه بـه مراتـب بـيش از            داند كـه شكـست بـازار در كـشورهاي            عقيده

البته اتخاذ سياست استراتژيك تجاري در كشورهاي       . كشورهاي توسعه يافته است   
ي اسـت   انتخاب صحيح صـنايع، عـامل     . در حال توسعه مشكالت خاص خود را دارد       

 بايـد بـين     همچنـين . واند ضعف مالي دولت در اين زمينه را جبران نمايـد          ت ميكه  
  
 

  . ٣١‐٤٣ت  صفحا– ١٣٨٠‐سيد حسين مير جليلي  -1
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ي هـا  تكنولـوژي ساخت محصوالتي داراي تكنولوژي پيچيده از يكسو و اسـتفاده از       
ي در  هـا  از آنجا كه كشور   .  آورد عمل بهمدرن در ساخت محصوالت سنتي  انتخاب        

 اساسي در ايجـاد     تواند نقشي  مي حمايت دولت    ،  حال توسعه اغلب كوچك هستند    
  ١."اين قبيل صنايع يا فرآيندهاي توليد ايفا نمايد

  
   مدلمفروضات -3

. گيـريم  مـي را در نظر j  و ديگري از كشورi    يكي از كشور،  دو بنگاه مشابه-1
. گردد ميشود، مدل در قالب بازار انحصار دو جانبه مطرح           ميبا اين فرض مشخص     

 مختص بازارهاي انحصار دو جانبه و انحصار        البته بحث سياست استراتژيك تجاري    
. هـا دارد  يي بر سـاير بـازيكن  سزا بهيك بازيكن تاثير باشد كه در آن      ميچند جانبه   

 جلوگيري از پيچيدگي مدل، ترجيح داده شـد مـدل در قالـب بـازار                دليل بهليكن  
 . انحصار دو جانبه بررسي گردد

بـه    ميرا توليد و در كشور سـو       اين دو بنگاه كاالي همگن و قابل جانشيني          -2
 ٢.رسانند ميفروش 

 و  iكنيم اين كاال در داخل هيچ يك از كشورهاي  مي جهت سادگي فرض -3
j در كشور بنگاه. كند ميرسد و هر بنگاه فقط براي بازار سوم توليد  ميبه مصرف ن 

iبا شاخص i و بنگاه در كشور  jبا شاخص  j   ٣.شود مينمايش داده 
ي دارد كـه آن را در       گير تصميمشود كه هر بنگاه فقط يك متغير         مي فرض   -4

كند و آن مقدار محصولي اسـت كـه توليـد و بـراي صـادرات             مياين رقابت تعيين    
   ٤. دارد ميعرضه 
گـردد و در قالـب    مـي  ديگر اين رقابت در قالب تعـادل كورنـو مطـرح       عبارت به

حـصوالت غيـر نفتـي، كـشور مـا          زيرا در بـازار صـادرات م      . باشد ميتعادل برتراند ن  
  
 

  . 79-84  صفحات  – 1380-ضا رفعتي  محمد ر-١
2 - Brander, James-1995-p.9. 

  .۹ همان، ص  -3
4 - Brander, James & Spencer, Barbara- 1985-p.3 . 
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بنابر اين موردي براي مطرح     . گيرنده قيمت است و تاثيرگذار بر قيمت بازار نيست        
 قيمـت بـازار را تعيـين        هـا  بنگـاه شـود    مـي كردن مدل برتراند، كـه در آن فـرض          

    ١.نمايند، وجود ندارد مي
 را تا   تواند محصول خود   ميشود هر بنگاه در صورت تمايل        مي فرض   عالوه به-5

همين كه دو بنگاه مقاديري را كه مايلند        . هر سطحي كه مناسب باشد توسعه دهد      
 قيمت دو كـاال مطـابق شـرايط تقاضـا طـوري      ،  در بازار عرضه كنند تعيين نمايند     

      ٢.رسد ميشود كه كل آن چه توليد شده است بفروش  ميتعيين 
 هـا  بنگـاه نـسبت بـه    نسبت به هم و همچنين دولت ها بنگاه، شود ميفرض  -6

دو بنگاه از رابطه بـين قيمـت بـازار و مقـادير              ديگر   عبارت به. اطالعات كامل دارند  
 دولـت   عالوه به. ان انتخاب سطح توليد آگاهي دارند     توليد خود و رقيب خود در زم      

ي يارانـه را اتخـاذ      گيـر  تـصميم بازار محصول را بخـوبي شـناخته و بـر اسـاس آن              
 ٣.نمايد مي

 قيمت بـازار را     ،  ي توليد گير تصميم در   ها بنگاه كه اين فرض   ،  ايطدر اين شر  -7
 تـشخيص   هـا  بنگـاه هـر يـك از      . امري مسلم تلقي خواهند كرد غيرمنطقي اسـت       

 آمـده تـاثير     وجـود  بـه طور تصميم رقيـبش در قيمـت         دهد، تصميم او و همين     مي
                             ٤. گذارد مي

 چگونگي رفتار ، ر تعيين و اجراي سياست بهينه خود       بايد د  ها آن هر يك از     -8
در اصـالح  . ي بـر آن تـالش كنـد       گـذار   احتماالً براي اثر   ،  رقيب خود را حدس زده    

 طلـب   "استراتژيك" اقدام   ها آن در وضعيتي قرار دارند كه از        ها بنگاه ،  نظريه بازي 
   ٥.كند مي

 معين يا   صورت بهرا  تعادل صنعت جايي است كه هر بنگاه رفتار رقيب خود            -9
اگر هر  . كند مي و بهترين پاسخ خود به آن اقدام را انتخاب           ،  داده شده فرض كرده   

  
 

1 - Bierman , Scott & Luis Fernandez-1998-p.45.     
2 - Eaton,J.&Grosseman- 1986-p.385. 

  .۳۸۷همان، ص  -3
4 - Edwin Mansfield -1997-p.426. 
5 - Romp, Graham-1997-P.19. 
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بنگاه سطح محصولي را انتخاب كرده باشد كه با فرض معلوم بودن سطح محصول              
 بهينه است و هر يك بپذيرد كه ديگر هـيچ قـدرتي بـراي تاثيرگـذاري بـر          ،  رقيب

د آنوقت هيچ كدام رغبتي بـراي تغييـر رفتـار خـود             سطح انتخابي رقيب خود ندار    
          ٢.  باشد١ پايدار-تواند خود مينداشته و نتيجه 

  
   مدلچارچوب -4

مقـدار كـل توليـد    . كنـد  مـي  را توليـد  qmمقـدار    m  و بنگـاه qr مقـدار  r بنگاه
Q=qr+qm   و تابع تقاضاي معكوس در بازار سوم بوسيله  p(Q)=a-bQ  نـشان داده 

داده  نـشان ) cr ) cmبوسـيله   r(m) است و هزينـه نهـايي ثابـت بـراي بنگـاه     شده 
 كه rشود دولت  ميفرض  ٣.   استb>0 و  a>ciاين فرض وجود دارد كه  . شود مي
 mو دولـت  sr>o تواند براي هر واحد توليد يارانه صـادرات   مي قرار دارد rكشور  در

 m و rدر اين حالت سـود بنگـاه        .  كند  را برقرار  sm>oنيز براي هر واحد توليد يارانه       
 ) :  2همان، ص (شود  مي زير تعريف صورت به

  
πr (qr,qm ; sr,sm)=(p(Q) – cr+sr) qr= (p(Q) –er) qr      er=(cr – sr) 

πm(qr,qm ; sr,sm)=(p(Q)–cm+sm)qm=(p(Q) –em)qm   em=(cm – sm) 
  

شود و  مينشان داده  Gm(sr,sm)و  Gr(sr,sm) بوسيلهmوrهمچنين رفاه كشور 
  ) : ۳همان، ص (شامل سود بنگاه صادركننده منهاي هزينه يارانه صادرات است 

  
  Gr(sr,sm) = πr(qr,qm ; sr,sm) – srqr   
  Gm(sr,sm) = πm(qr,qm; sr,sm) – smqm 

  
به همين دليل مراحـل بـازي       . هدف هر دو دولت حداكثر كردن اين رفاه است        

  : دشو مي انجام ذيل صورت به

  
 

1 - Self – sustaining. 
2 - Fernandez,Luis & Bierman, Scott -1998-P.71. 
3 - Collie,David & Meza,David-2002-p.2. 



  217   تخمين توابع واكنش صادرات براي فوالد خام
 

  . كنند مي ميزان يارانه را انتخاب ها دولت: در مرحله اول 
  . كنند مي ميزان توليد را انتخاب ها بنگاه: و در مرحله دوم 

  اثـرات آن ها بنگاه ديگر سياست يارانه، بوسيله دو دولت اجرا و بوسيله    عبارت به
  . گردد مينمايان 

  
  يك كاال با توجه به فرضيات مدل انتخاب  -5

لـيكن آنچـه    . گيـرد  ميات غير نفتي ايران طيف وسيعي از كاالها را در بر            صادر
گذاران قرار گرفت ايجاد     در برنامه سوم و چهارم توسعه به شدت مورد نظر سياست          

در بين كاالهاي اين گروه، برخي كاالها از        . كاالهاي صنعتي بود   جهش در صادرات  
از .  برخوردار بوده و هـستند درجه اهميت بيشتر و سهم بيشتر در صادرات صنعتي  

باشد كه بر اساس آمار سـالنامه آمـاري          ميجمله اين كاالها، صادرات آهن و فوالد        
 اين كاال جز ده قلم كاالي برتر در صادرات غيرنفتـي            1383بازرگاني خارجي سال    

 گـزارش سـازمان ملـل       عالوه به. )9، ص 1384گمرك ايران، سال    ( ايران بوده است  
دهد، ايران در بين كشورهاي در حال توسـعه رتبـه            مي نشان   2003متحد در سال  

 UNCTAD Handbook of(دهم را در صـادرات آهـن و فـوالد دارا بـوده اسـت      

Statistics 2004- p 182( .همين دليل تـرجيح داده شـد كـاالي فـوالد جهـت       به
  . بحث و بررسي سياست استراتژيك تجاري انتخاب گردد

شود اين است كـه آيـا ايـران در صـادرات فـوالد               ميسوالي كه در اينجا مطرح      
مزيت دارد و آيا مهمترين ويژگي سياست استراتژيك تجـاري يعنـي وجـود بـازار                
انحصار چند جانبه براي كاالي فوالد وجود دارد؟ براي پاسخ بـه ايـن سـواالت، دو                 

 براي كـاالي فـوالد      2003الي  1999ي  ها سالمعيار مزيت رقابتي و نرخ تمركز در        
قدرت رقابت كاال را در بـازار جهـاني         معيار مزيت رقابتي،    . مورد بررسي قرار گرفت   

 شـامل مزيـت صـادراتي نيـز         ،  اي اين مزيت عالوه بر مزيت هزينه     و   دهد مينشان  
 ،  ديگر هزينه توليد پايين شرط الزم است اما شرط كافي نيست           عبارت به ،  باشد مي

 مسائل سياسـي    ،   هزينه حمل زياد   ،   ضعيف  نظام بازاريابي  دليل بهزيرا كشوري كه    
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و يا مشكالت ديگر  نتواند كاال را به نحو سودآوري به بازارهاي بالقوه جهاني صادر                
همچنين معيار نرخ تمركز، ساختار بازار كاال       . كند داراي مزيت رقابتي نخواهد بود     

داراي در صـنعت     مـي ي ك هـا  بنگـاه دهد   مينرخ تمركز باال نشان     . دهد ميرا نشان   
ي هـا  بنگاهبنابر اين   . دارند ميي ك ها گان جانشين كنند مصرفقدرت بازار هستند و     

مذكور قادر خواهند بود قيمت بازار را تحت تـاثير قـرار داده و سـود فـوق نرمـال                    
تواند معرف بازار انحصار چند جانبـه و يـا           ميبنابر اين نرخ تمركز باال      . كسب كنند 

   . صار چند جانبه باشدبازارهاي نزديك به بازار انح
 آمده مزيت رقابتي براي صادرات فوالد طـي پـنج سـال             دست بهبراساس نتايج   

. دهـد  مـي درصد بوده است، كه رقم قابل تـوجهي را نـشان             6 متوسط   طور بهفوق  
دهد، طي پنج سال     ميهمچنين محاسبه نرخ تمركز براي بازار جهاني فوالد نشان          

صادرات فوالد در اختيار هـشت شـركت بـزرگ          مورد بررسي بيش از پنجاه درصد       
توان نتيجه گرفـت ايـران در        ميبه اين ترتيب    . صادركننده اين محصول بوده است    

صادرات فوالد داراي مزيـت رقـابتي اسـت و بـازار ايـن محـصول نيـز بـر اسـاس                      
تـوان   مـي پـس  . انحصار چند جانبه ضعيف اسـت ) Bain, 1995(ي بين  بند طبقه

     . ١ يك كاالي استراتژيك مورد توجه و بررسي سياستي قرار دادعنوان بهفوالد را 
ايـن  . شـود  ميي گوناگون توليد و صادر      ها  فوالد به شكل   ،  اما بايد توجه داشت   

لذا الزم  . تواند شامل فوالد خام و يا كاالهاي ساخته شده از فوالد باشد            ميصادرات  
بـراي  . ز فوالد داشـته باشـيم     است انتخابي بين فوالد خام و كاالهاي ساخته شده ا         

 نوع  ها آناين انتخاب ترجيح داده شد گريزي به فرضيات مدل داشته و با توجه به               
  . فوالد را انتخاب و سياست استراتژيك تجاري را براي آن بررسي نماييم

بـا توجـه    . اولين فرض مدل همگن بودن كاالي مورد بررسي در دو كشور است           
توان شرط همگني را بـراي       مي از فوالد مسلم است ن     به تنوع كاالهاي ساخته شده    

ليكن براي توليد فوالد خام در همـه كـشورهاي جهـان مـواد              .  در نظر گرفت   ها آن
  
 

يار فوق بـه  جهت اطالع از معيار مزيت رقابتي و نحوه محاسبه نرخ تمركز و چگونگي انتخاب كاال توسط دو مع - 1
  . اصل پايان نامه ، فصل هفتم مراجعه شود
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گيـرد و در نهايـت       مـي اوليه مشخص و نسبت تركيب معين مـورد اسـتفاده قـرار             
  . شود ميمحصول همگني توليد 

.  در دو كـشور اسـت       يكسان بودن هزينه توليـد كـاال       ،  دومين فرض مهم مدل   
 هزينـه توليـد ايـن       ،   با توجه به تنوع كاالهاي ساخته شـده از فـوالد           ،  مسلم است 

تواند يكسان باشد و حتي از يـك نـوع كـاالي سـاخته          ميكاالها در همه كشورها ن    
 اين مـسئله    ،  اما. شده تا نوع ديگري از كاالي ساخته شده با يكديگر متفاوت است           

ي هـا  روش بـه    ،   چگونه است؟ براي پاسخ به ايـن سـوال         در مورد توليد فوالد خام    
كالً براي تبديل آهن به فوالد خـام سـه          . كنيم ميتوليد فوالد خام در جهان توجه       

 روش كنتور اكسيژن و روش قوس الكتريكي در دنيا وجـود  ، Open Hearthروش 
 4/99 درصـد و در كـشورهاي آسـيايي          5/86 در خاورميانه    ،  2004در سال   . دارد

 5/73در ايـران نيـز      . درصد از كل توليد فوالد خام با اين روش توليد شـده اسـت             
 درصد نيـز بـا روش       5/26درصد از كل توليد فوالد خام با روش قوس الكتريكي و            

   ١.شود ميكنتور اكسيژن توليد 
با توجه به اين كه روش توليد فوالد خام در كشور ايران و كـشورهاي آسـيايي                 

ن روش براي توليد هر تن فوالد مقدار مشخصي مواد اوليـه بـا              مشابه است و در اي    
تـوان   مـي باشـد   مـي  فوالد خام كـاالي همگنـي      عالوه به ،  شوند مييكديگر تركيب   

  . فرض كرد هزينه توليد فوالد خام در ايران و اكثر كشورهاي آسيايي يكسان است
.  يكـسان بـودن قيمـت جهـاني كـاال بـراي دو كـشور اسـت          ،  فرض ديگر مدل  

از . شود هر دو كشور در مقابل يك تابع تقاضا قـرار دارنـد             مي ديگر فرض    عبارت به
 ، باشـند  ميآنجا كه كاالهاي ساخته شده از فوالد داراي تنوع بسيار بوده و همگن ن             

 همگنـي و هزينـه      دليـل  بهليكن فوالد خام    .  نيز يكسان نيست   ها آنقيمت جهاني   
   . ي قيمت جهاني يكسان است دارا، توليد مشخص براي توليد هر تن

 كاالي استراتژيك انتخاب و قـرار شـد   عنوان بهبا توجه به موارد فوق فوالد خام        
  . سياست استراتژيك تجاري براي آن مورد بررسي قرار گيرد

  
 

1- World Steel in Figures 2005, p.6. 
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  انتخاب كشور رقيب -6
ي كـاال اسـت كـه سـهم عمـده آن            الملل بيندر كدبندي     ميفوالد از جمله اقال   

 درصـد آن توسـط   96/25و ) رصـد  د79/52حدود (ه يافته توسط كشورهاي توسع  
بـر اسـاس اطالعـات سـالنامه        . ١شـود  مـي كشورهاي در حال توسعه توليد و صادر        

نمايد، در منطقه آسيا و      ميي آهن و فوالد منتشر      الملل بينآماري فوالد كه موسسه     
 ميـان   نماينـد كـه در ايـن       مـي  به صادرات فوالد اقـدام       ٢ شانزده كشور  ،  خاورميانه

برخي از كشورهاي اين منطقه     . كشورهاي ژاپن و چين با بيشترين سهم قرار دارند        
را در صـادرت ايـن محـصول دارا           مـي هم مانند ويتنام و فيليپـين سـهم بـسيار ك          

لذا از بين كشورهاي موجود در منطقه آسيا و خاورميانه كه صادر كننـده              . هستند
حال سهم قابل توجهي را در صادرات       فوالد و محصوالت فوالدي هستند و در عين         

 ،  عربـستان  ،   مـالزي  ،   كـره جنـوبي    ،  اندونزي    ،  اين محصول دارند، كشورهاي هند    
    ٣.سنگاپور و تايلند جهت انتخاب كشور رقيب مورد توجه قرار گرفتند

 كـشور  عنـوان  بـه به منظور انتخاب يك كشور از بين هفت كـشور فـوق الـذكر       
 شاخص توسعه صنعتي، الگوي توسعه صـنعتي در         9 از   با استفاده   رقيب، سعي شد    

عـددي    مي مورد  بررسي قرار گرفته و بـا اسـتفاده از روش تحليـل تاكـسونو                ها آن
 كـشور   عنوان به ،  كشوري را كه از نظر الگوي توسعه صنعتي نزديك به ايران باشد           

   .نماييم ميرقيب انتخاب 
  : ازي مورد توجه در اين تحقيق عبارت بودندها شاخص

 GDPسهم ارزش افزوده بخش صنعت در 
 نسبت صنايع سبك به صنايع سنگين

  GDPسهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 
 GNI خالص ملي در انداز پسسهم 

  
 

1- UNCTAD Handbook of Statistics 2004- p 182 . 
 الزم به ذكر است يكي از شانزده كشور تحت عنوان بقيه خاورميانه آورده شده اسـت كـه البتـه سـهم بـسيار                         – ٢

در صادرات اين محصول دارا مي)  هزار تن در سال۳۰(را  كمي . ايم عنوان يك كشور آورده باشند و ما آن را به   
3 - Steel Statistical Yearbook 2005,p. 14. 
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 GDPسهم صادرات كاالها و خدمات در 
 سهم صادرات كاالهاي كارخانه اي در كل صادرات كااليي

 محصولنسبت صادرات فوالد به كل صادرات جهاني اين 
 مصرف فوالد

  كل توليد فوالد
عــددي و تـشكيل مـاتريس فواصــل مـشخص كــرد،     ميروش تحليـل تاكـسونو  

 مـالزي و تايلنـد در گـروه كـشورهاي همگـن قـرار               ،   سـنگاپور  ،  كشورهاي ايـران  
بنـابر  . كه در آن ايران سايه و سه كشور ديگر الگو بـراي ايـران هـستند               . گيرند مي

 رقيـب ايـران در      عنـوان  بـه تـوان يـك كـشور را         يمـ اين، از بين سه كشور مذكور       
صادرات جهاني فوالد در نظـر گرفتـه و سياسـت اسـتراتژيك تجـاري را بـراي آن                   

   . بررسي كنيم
باشـد   مـي از آنجا كه كاالي منتخب در اين تحقيق حاصل يك صنعت سنگين             

و ايران از نظر سهم صنايع سنگين در اقتـصاد بـه كـشور مـالزي نزديكتـر                  ) فوالد(
 كـشور   عنوان به ترجيح داده شد كشور مالزي       ،  )2با توجه به شاخص شماره    ( است

  . ١رقيب انتخاب گردد
  
   محدوده بررسي و منابع آماري جمع آوري شده -7

 و  2005 الـي    1985ي  هـا  سـال محدوده زماني مورد بررسـي در ايـن تحقيـق           
اي مـورد   همچنـين متغيرهـ   . باشـد  ميمحدوده مكاني آن دو كشور ايران و مالزي         

استفاده براي تخمين توابع واكنش توليد عبارتند از متوسط قيمت جهـاني فـوالد              
، )تن(، ميزان صادرات فوالد خام توسط دو كشور ايران و مالزي            )دالر براي هر تن   (

يارانه پرداختي براي توليد هر تن فوالد خام و متوسط هزينه توليد فـوالد خـام در                
  . )دالر براي هر تن(آسيا 

  
 

  .  جهت اطالع بيشتر از نحوه انتخاب كشور رقيب به اصل پايان نامه ، فصل هشتم مراجعه شود-1
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 آنجا كه دسترسي به هزينه توليد فوالد در كشور رقيب بسيار مشكل اسـت،               از
ي ارائه شده در زمينه تجارت استراتژيك، براي ساده         ها مدل در بسياري از     عالوه به

شود، همچنين با توجه به      مي در نظر گرفته     ها سازي مدل شرط قرينه بودن هزينه     
خام و يكسان بـودن روش توليـد        توضيحات ارائه شده مبني بر همگن بودن فوالد         

توان فرض كرد هزينه توليـد فـوالد خـام بـراي دو             ميفوالد خام در ايران و مالزي       
اما براي نزديك كـردن ايـن فـرض بـه واقعيـت      . كشور ايران و مالزي يكسان است  

ي المللـ  بـين  را كـه مركـز       )دالر براي هـر تـن     (متوسط هزينه توليد فوالد در آسيا       
  . تشر نموده است استفاده نموديمتحقيقات فلزات من

ي هـا  الزم به ذكر است كليه آمارهاي استفاده شـده در ايـن قـسمت از سـايت                
 در منـابع و ماخـذ       هـا  آناينترنتي كه در زمينه فلزات و فوالد وجود دارد و نشاني            

، )نـشر سـازمان ملـل متحـد       ( ١آورده شده است، همچنين سالنامه آمـاري آنكتـاد        
، سـالنامه آمـاري     )ي آهـن و فـوالد     المللـ  بينانتشار موسسه   (د  سالنامه آماري فوال  

ي توسعه  ها ، سالنامه آماري شاخص   )نشر سازمان تجارت جهاني    (الملل بينتجارت  
 الملـل  بـين نـشر مركـز تجـارت       ( PC-TAS، لوح فشرده    )نشر بانك جهاني  ( جهاني
ازمان نـشر سـ    (SYBو لوح فشرده    )  بانك جهاني  نشر( WDI لوح فشرده    ،  )آنكتاد

  . استفاده شده است) ملل متحد
  
  مدل سازي بر اساس تئوريهاي سياست استراتژيك تجاري -8

 ارائه مدل سياست استراتژيك تجاري، مدل را در قالب رقابـت كورنـو              منظور به
كنيم با مطرح كردن سناريوهاي گوناگون اثر پرداخت يارانـه           ميبيان كرده و سعي     

در مدل اشاره به كشور ايران و         r ذكر است انديس     قابل. را در مدل بررسي نماييم    
در اولين قدم الزم است ابتدا تـابع واكـنش          . اشاره به كشور مالزي دارد      mانديس  

  .  آوريمدست بهصادرات را براي دو كشور ايران و مالزي 

  
 

1 - United Nations Conference on Trade and Development (UNECTAD). 
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   بنگاه رقيب خارجيصادرات ميزان به بنگاه ايراني نسبت صادرات تابع واكنش 1-8

بـا فـرض   . گيـريم  مـي را داده شده در نظـر  sr,sm)  ( ايران و مالزي سطح يارانه
را  r سعي در حـداكثر كـردن سـود خـود را دارد، تـابع سـود بنگـاه                  r  بنگاه كه اين

   :دهيم ميتشكيل 
π r(qr,qm ; sr,sm)=(p(Q) – cr+sr)qr=(p(Q) –er)qr     er=(cr – sr)    )۱(  

 :آيد مي دست به زير صورت به r گاهشرط بهينه اول براي حداكثر كردن سود بن
)2(  πr

’=(a-b(qr+qm)-er) –bqr=o              πr
’=∂πr/∂qr                                
 صـورت  بـه  rالعمل براي بنگاه  ، تابع عكسqr  با حل شرط بهينه اول بر حسب

  :آيد مي دست بهزير 
)۳(  qr=Rr(qm) = (a-bqm-er)/2b                                      
)4(  qr=(a/2b)-(1/2)qm + [-1/2b] cr+ [1/2b] sr                      

توان واكنش سطح صادرات بنگاه ايراني را نـسبت          مي،  )۴( با استفاده از معادله   
 بر اين اسـاس معادلـه     .  صادرات بنگاه رقيب خارجي مورد بررسي قرار داد        ميزان به
  : يمكن ميرا به شكل زير مرتب ) ۵(

qr = [(a/2b)–(1/2b) cr] + [-1/2] qm+[1/2b] sr                )5(   

 كروشـه   ،  ۱ ضـريب ثابـت      عنوان به كروشه اول را     ،  )۵(در سمت راست معادله   
در نظـر گرفتـه و       3 ضـريب  عنـوان  بـه وم را   س  و كروشه  ۲ ضريب   عنوان بهدوم را   

تابع واكنش صـادرات بـراي      در نتيجه   . كنيم مي مرتب   sr و   qmمعادله را بر حسب     
 :  آيد مي دست به زير صورت بهكشور ايران 

qr = 1 + 2 qm + 3 sr  )۶(  
تحت تـاثير دو متغيـر يعنـي هزينـه توليـد بنگـاه                1در اين تابع ضريب ثابت      

افـزايش هزينـه توليـد بنگـاه ايرانـي،      . باشـد  مي )b(  و شيب تابع تقاضا   )cr(ايراني
ع تقاضا و كـم كـشش شـدن آن موجـب كـاهش رقـم                همچنين افزايش شيب تاب   

 در  ۲ ضريب   عالوه به. شود ميضريب ثابت و در نتيجه ميزان صادرات بنگاه ايراني          
 ۲/۱بايست با توجه بـه فرضـيات مـدل برابـر منفـي             ميصورت وجود رقابت كورنو     
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. صورت حكايت از عدم رقابت كورنـو بـين كـشورهاي رقيـب دارد              باشد، در غيراين  
  . باشد مي نيز تحت تاثير شيب تابع تقاضا ۳ضريب 

  
   بنگاه ايرانيصادرات ميزان به بنگاه رقيب خارجي نسبت صادرات تابع واكنش 2-8

بـا فـرض   . گيـريم  مـي را داده شـده در نظـر   sr,sm)  (سطح يارانه ايران و مالزي
را  m  سعي در حداكثر كردن سود خـود را دارد، تـابع سـود بنگـاه     m بنگاهكه اين
   :دهيم ميكيل تش

πm(qr,qm ; sr,sm)=(p(Q)– cm+sm)qm=(p(Q) –em)qm em=(cm–sm) )۷(  

 دسـت  بـه  زيـر    صـورت  بـه  m شرط بهينه اول براي حداكثر كردن سـود بنگـاه         
  :آيد مي

)8(πm’ =(a-b(qr+qm)-em) –bqm=o          πm’=∂πm/∂qm                              
 m، تـابع عكـس العمـل بـراي بنگـاه       qm با حل شـرط بهينـه اول بـر حـسب    

 :آيد مي دست به زير صورت به
)۹(  qr=Rr(qm) = (a-bqm-er)/2b                               
)۱۰(  qm = (a/2b) - (1/2) qr- (1/2b) cm + (1/2b) sm                          

ا نـسبت   توان واكنش ميزان صادرات بنگاه مالزي ر       مي) 10( با استفاده از رابطه   
را ) 10( بر اين اساس معادلـه    . به سطح صادرات رقيب ايراني مورد بررسي قرار داد        

  : كنيم ميبه شكل زير مرتب 
)11(qm= [(a/2b)] –(1/2b) cm] + [–1/2] qr + [1/2b] sm                                          

 كروشـه   ،  4  ضريب ثابت  عنوان به، كروشه اول را     )11( در سمت راست معادله   
و  در نظـر گرفتـه       6 ضـريب  عنـوان  بـه و كروشه سوم را      5ضريب   عنوان بهدوم را   

، در نتيجه تابع واكنش صـادرات بـراي         كنيم مي مرتب   sm و   qrمعادله را بر حسب     
  :آيد  مي دست به  زيرصورت بهكشور مالزي 

qm =  4 +  5 qr  + 6 sm                                    )12(  

تحت تاثير دو متغيـر يعنـي هزينـه توليـد بنگـاه               4 در تابع فوق ضريب ثابت    
افزايش هزينـه توليـد بنگـاه مـالزي،         . باشد مي )b( و شيب تابع تقاضا      )(cmمالزي  
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همچنين افزايش شيب تابع تقاضا و كـم كـشش شـدن آن موجـب كـاهش رقـم                   
 در  5  ضـريب  عـالوه  بـه . شود ميضريب ثابت و در نتيجه ميزان توليد بنگاه مالزي          

 ۲/۱بايست با توجه بـه فرضـيات مـدل برابـر منفـي             ميصورت وجود رقابت كورنو     
  . باشد، در غير اينصورت حكايت از عدم رقابت كورنو بين كشورهاي رقيب دارد

  
  تخمين توابع واكنش  -9

، يك بار  مدل را در حالتي        )۱۲( و )۶(جهت تخمين توابع واكنش در معادالت       
كنند و بار ديگر مـدل       مياي پرداخت ن    هيچگونه يارانه  ها دولتزنيم كه    يمتخمين  

با مقايـسه   . نمايند ميزنيم كه هر دو دولت يارانه پرداخت         ميرا در حالتي تخمين     
رقم توليد براي دو كشور در دو حالت ذكر شده مشخص خواهد شد آيـا پرداخـت                 

به اين ترتيب دو تخمين به      يارانه روي افزايش صادرات صنعت موثر است يا خير؟          
  :گيرد ميشرح ذيل ابتدا انجام 

  . تخمين توابع واكنش صادرات در حالت عدم پرداخت يارانه در دو كشور) الف
 تخمين توابع واكنش صادرات در حالتي كه هر دو كـشور يارانـه پرداخـت                )ب
  . كنند مي

 در مرحله بعد با توجه بـه تخمـين مـدل در حالـت پرداخـت همزمـان يارانـه                   
 ســناريوهاي گونــاگون تعريــف و مقــدار صــادرات دو بنگــاه در آن ، )تخمــين ب(

سـناريوهاي مطـرح شـده      . آيـد  مـي  عمل بهيري  گ  نتيجهسناريوها مشخص شده و     
  :عبارتند از

يارانـه پرداخـت     توابع واكنش صـادرات در حـالتي كـه فقـط دولـت ايـران                 )ج
  . كند مي

 توابع واكنش صادرات در حـالتي كـه فقـط دولـت مـالزي يارانـه پرداخـت                   )چ
  . كند مي

 توابع واكنش صادرات در حالتي كه ميزان يارانه پرداختي دو كشور يكـسان       )ح
  . و برابر با يارانه پرداختي دولت ايران است
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داختي دو كشور يكـسان   توابع واكنش صادرات در حالتي كه ميزان يارانه پر     )خ
  . و برابر با يارانه پرداختي دولت مالزي است

اين است كـه بررسـي شـود آيـا مداخلـه            ) ج(هدف از مطرح ساختن سناريوي      
توانـد   مي پرداخت يارانه و حمايت از صنعت داخلي         صورت بهه دولت ايران    طرف يك

؟ و آيا اين نوع     باعث افزايش سهم بازار ايران و كاهش سهم بازار دولت رقيب گردد           
نيز همين مزيت را براي دولت رقيـب        ) چ(مداخله بهترين نوع است؟ در سناريوي       

نيز هدف بررسي اين نكته اسـت كـه         ) خ(و  ) ح(در دو سناريوي    . نماييم ميبرسي  
 رقم يارانه پرداختي نيز     كه اينآيا صرفاً پرداخت يارانه به يك صنعت كافي است يا           

  حائز اهميت است؟ 
و معـادالت همزمـان       مياز روش سيـست   ي تخمين توابع واكنش صادرات      ما برا 

 را متغيرهـاي ابـزاري و برونـزا در نظـر            sm و   srاستفاده كرديم و در آن متغيرهاي       
 همه متغيرهـاي مـورد   كه اينفولر براي پي بردن به   - آزمون ديكي  عالوه به. گرفتيم

  .  گرفته شده استكار بهاستفاده مانا هستند 
  مين توابع واكنش صادرات در حالت عدم پرداخت يارانه در دو كشور تخ) الف

در . شود، هيچ يك از دو كشور يارانه پرداخـت نكننـد           ميدر تخمين اول فرض     
 طـور  بـه بـدون پرداخـت يارانـه و        ) 12( و )6(اين حالت توابع واكنش در معادالت       

  :  خواهد بودبنابر اين توابع واكنش به شكل زير. شود ميهمزمان تخمين زده 
qr = 1  + 2 qm   
qm =  4 +  5 qr   

شود در هيچ يك از توابع واكنش متغير يارانه وجـود            مير كه مشاهده    طو همان
  : آمده استدست بهنتيجه تخمين همزمان فوق به شكل زير . ندارد
 

qr = 7129/6 – 0/214 qm                                  )۱۳(  
t      (2/1)       (-3/4)  

R2 = 0/98         DW = 1/93  
qm = 6798/4 – 0/35 qr )۱۴(         
t       (2/9)       (-5/8)  
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R2 = 0/91         DW= 2/1  
ي مقدار صادرات   گذار شود، ضريب تاثير   ميبا توجه به نتيجه تخمين مشاهده         

يرگـذاري مقـدار    و ضريب تاث  ) 214/0(بنگاه مالزي روي مقدار صادرات بنگاه ايراني      
 ديگر  عبارت به. است) 35/0(صادرات بنگاه ايراني روي مقدار صادرات بنگاه مالزي         

 214/0 ميزان بههر يك واحد افزايش صادرات بنگاه مالزي صادرات بنگاه ايراني را            
 ، دهد، در حالي كه هر يك واحـد افـزايش صـادرات بنگـاه ايرانـي                ميواحد كاهش   

به اين ترتيـب مـشاهده      . دهد مي واحد كاهش    35/0ي را   ميزان صادرات بنگاه مالز   
 ضريب اثرگذاري مقدار صادرات بنگاه ايراني روي مقـدار صـادرات بنگـاه              ،  شود مي

ي بهينـه صـادراتي كـه منجـر بـه      ها سياستتوان با اتخاذ  ميمالزي بيشتر است و     
ي و كاهش    موجب افزايش سهم بازار بنگاه ايران      ،  افزايش صادرات بنگاه ايراني شود    

  . سهم بازار رقيب شد
 دسـت  بـه شـود، مقـادير      مير كه مشاهده    طو همان 5 و 2در ارتباط با ضرايب     

اما بايد توجه داشت از آنجا كه آمار و ارقام          .  است 2/1آمده در تخمين، مخالف عدد    
 ايـن ضـرايب دقيقـاً برابـر       كه اينباشند احتمال    مياستفاده شده در تخمين واقعي      

بنابر اين الزم است آزمون والد براي پي بردن بـه           .  آيد بسيار كم است    دست به 2/1
 2/1توان انتظار داشت اين ضرايب برابر عدد منفي        مي در چه سطح احتمالي      كه اين

آزمون والد براي تخمين فـوق نتيجـه زيـر را در بـر              . باشد مورد استفاده قرار گيرد    
  :داشت

HO:  2 = (-1/2) 
        5 = (-1/2) 
chi - square          0.373802  ,     probability       0.829526  

% ۹۹، در سـطح احتمـال   نشان داد  5 و 2 نتيجه اين آزمون براي دو ضريب 
تـوان   مـي بنـابر ايـن    .  باشـد  ۲/۱تواند برابر منفـي      ميمقادير عددي اين دو ضريب      

  . نمايند ميي نتيجه گرفت دو كشور ايران و مالزي از رقابت كورنو پيرو
 qr=۲/۶۱۳۴با توجه به تخمين فوق، مقادير صادرات تعادلي براي بنگاه ايرانـي             

  . آيد مي دست به تن qm=۴۳/۴۶۵۱تن و براي بنگاه مالزي 
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 تخمين توابع واكنش صادرات در حالتي كه هر دو كـشور يارانـه پرداخـت                )ب
  .كنند مي

در اين حالت   . داخت كنند شود، هر دو كشور يارانه پر      ميدر تخمين دوم فرض     
 همزمـان تخمـين     طور بهبا پرداخت يارانه و     ) ۱۲( و )۶( توابع واكنش در معادالت   

  : بنابر اين توابع واكنش توليد به شكل زير خواهد بود. شود ميزده 
 

qr = 1  - 2 qm + 3 sr 
qm =  4 -  5 qr + 6 sm      

 عنــوان بــهه در دو كــشور را بــراي تخمــين همزمــان توابــع فــوق، متغيــر يارانــ
. زنـيم  مي همزمان تخمين طور بهمتغيرهاي برونزا و ابزاري در نظر گرفته و مدل را     

  :آيد مي دست بهنتيجه تخمين همزمان مدل فوق به شكل زير 
 

qr =1784.80 - 0.32qm  + 330.4 sr                                                              )15   (  
t      (2.06)       (-5.06)   (4.3) 
R2=0.98           DW=1.91  
qm = 3894.78  – 0.37qr + 408.6 sm                                                      )16(  
t        (2.8)          (-6.2)      (2.29) 
R2=0.94             DW=2.1   

 
گردد ضـريب تاثيرگـذاري مقـدار صـادرات          ميبر اساس تخمين فوق، مشاهده      

 و ضـريب تاثيرگـذاري مقـدار       ۳۷/۰بنگاه ايراني روي مقدار صادرات بنگـاه رقيـب          
بـه ايـن ترتيـب      .  است ۳۲/۰صادرات بنگاه مالزي روي مقدار صادرات بنگاه ايراني         

گـردد و آن ايـن كـه تغييـر ميـزان       مـي نتيجه حاصل در قسمت الف مجدداً تاييد     
گاه ايراني با شدت بيشتري، مقدار صادرات بنگاه رقيـب را تحـت تـاثير               صادرات بن 

توان با پرداخت يارانه به صنعت فـوالد كـشور و تـشويق              ميبنابر اين   . دهد ميقرار  
آن به افزايش توليد، زمينه توسعه سهم بازار را براي فـوالد ايـران و كـاهش سـهم        

  . بازار رقيب فراهم كرد
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و  2شود كـه دو ضـريب        ميمشاهده  ) الف( تخمين   نيز مشابه ) ب(در تخمين   
5   نيـز  ) الـف (ر كه در قسمت     طو هماناما  . اند ده آم دست به ۲/۱مخالف عدد منفي

 ايـن دو    كـه  ايـن باشد، احتمـال     ميذكر شد چون آمار و ارقام استفاده شده واقعي          
 نيـز   بنـابر ايـن در اينجـا      .  آيد بسيار كم است    دست به ۲/۱ضريب دقيقاً برابر منفي   

 در چـه سـطح      كـه  ايـن مانند قسمت قبل الزم است آزمون والد براي پي بردن به            
 باشد مورد استفاده قـرار      ۲/۱توان انتظار داشت اين ضرايب برابر عدد         مياحتمالي  

  : نتيجه زير را در بر داشت) ب(آزمون والد براي تخمين . گيرد
 

HO:  2 = (-1.2) 
        5 = (-1.2) 
chi - square              5.788962      ,      probability       0.055328   

توان  مياحتمال  % ۹۹نتيجه اين آزمون نيز مويد اين مطلب است كه در سطح            
بنـابر ايـن بـا    .  باشد۲/۱برابر منفي  5 و 2 انتظار داشت مقدار عددي دو ضريب 

و مالزي از رقابـت كورنـو       توان نتيجه گرفت دو كشور ايران        مي،  )الف(تاييد تخمين 
 . نمايند ميپيروي 

 نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، ضـريب يارانـه در دو تخمـين شـماره                 
شود اثر پرداخـت يارانـه روي مقـدار          مير كه مشاهده    طو همان. است) ۱۶( و )۱۵(

 از اثر پرداخت يارانه روي مقدار صـادرات بنگـاه مـالزي             تر كمصادرات بنگاه ايراني    
 آمـده و ايـن      دست بهليكن اين ضريب براي هر دو تخمين رقم قابل توجهي           . تاس

توانند با پرداخت يارانه     ميبدين معني است كه هم كشور ايران و هم كشور مالزي            
 . ميزان صادرات فوالد خود را به مقدار قابل توجهي افزايش دهند

ده اسـت،   كـه در مـدل مطـرح شـ        ) ۱۱(و  ) ۵( بـا توجـه بـه معـادالت          عالوه به
با يكديگر برابر باشند، در حـالي        يعني ضرايب يارانه   )6 (و )3(بايست ضرايب    مي

امـا  . انـد  ده آمـ  دسـت  بـه ضـرايب مـذكور متفـاوت       ) ۱۰(و  ) ۹(ي  ها تخمينكه در   
باشـند، احتمـال    مـي ر كه ذكر شد چون آمار و ارقام استفاده شده واقعـي        طو همان
لذا الزم اسـت  .  آيند، بسيار كم خواهد بوددست به اين دو ضريب دقيقاً برابر       كه اين



  86بهار  / 78شمارة / مجله تحقيقات اقتصادي        230
 

توان انتظار داشت    مي در چه سطح احتمالي      كه اينبردن به    آزمون ديگري براي پي   
بـراي ايـن منظـور نيـز        . برابر باشند مورد استفاده قـرار گيـرد        )6 (و )3(ضرايب  

    : آمددست بهشكل زير  هنتيجه آزمون ب. انجام گرفتآزمون والد 
HO:  3 = 6  
chi - square     0.199343 ,  probability  0.655252  

تـوان انتظـار داشـت       مـي % ۹۹بر اساس آزمون انجام شده، در سطح احتمـال           
و به ايـن ترتيـب شـيب تـابع           با يكديگر برابر   )6 (و )3(ضريب  مقادير عددي دو    

  . تقاضاي فوالد خام در دو كشور يكسان باشد
به پرداخت يارانه اقدام كنند و رقم يارانه بر اسـاس آمـار             حال اگر هر دو كشور      

 دالر براي هر تن و در كشور        ۴/۲۴ي آهن و فوالد، در كشور ايران        الملل بينموسسه  
 دالر براي هر تن باشد، مقدار صـادرات تعـادلي بـراي كـشور ايـران                 ۹۸/۱۱ مالزي
۸۴/۷۹۴۵=qr       ۷۳/۵۹۳۹ تن و براي كشور مالزي=qm   اگر ايـن   . يدآ مي دست به تن

گـردد   مـي ارقام را با ارقام صادرات تعادلي در قسمت الف مقايسه كنـيم، مـشاهده      
  :يعني. پرداخت يارانه در هر دو كشور موجب افزايش صادرات تعادلي شده است

(qr6134.2=الف  < qr7945.84=ب) 

(qm4651.4=الف <  qm5939.7=ب) 

يارانه به صنعت فـوالد، زمينـه       توانند با پرداخت     ميبه اين ترتيب هر دو كشور       
افزايش صادرات و افزايش سهم بازار جهاني را بـراي توليدكننـدگان فـوالد خـود،                

  . فراهم نمايند
  كند مي در حالتي كه فقط دولت ايران يارانه پرداخت صادرات توابع واكنش )ج

ي به صنعت فوالد خـود      ا يارانهگيريم كه دولت مالزي هيچ       مي را در نظر     حالتي
در ايـن   . دمايـ ن مـي  اقـدام پرداخت يارانـه    به   دولت ايران    و فقط كند   ميرداخت ن پ

) 16(و)15( برابر صفر خواهد بود و معـادالت         16در تخمين شماره   smحالت مقدار   
  :شود مي زير ارائه صورت به

 
qr =1784.80 - 0.32qm  + 330.4 sr                                                 )17  (   
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qm = 3894.78  – 0.37qr                                                                  )18(  
 

 تـن و    qr=58/9771مقادير صادرات تعادلي در اين حالـت بـراي كـشور ايـران              
با مقايـسه ايـن ارقـام توليـد بـا      . آيد مي دست به تن qm=3/234براي كشور مالزي   

ه يارانه توسـط    طرف يكتوان نتيجه گرفت، پرداخت      مي) ب(ارقام مشابه در قسمت     
 قابـل   ميـزان  بـه تواند مقدار صادرات فـوالد و سـهم بـازار ايـران را               ميدولت ايران   

 عدم پرداخت يارانه، مقدار صادرات رقيـب و         دليل بهتوجهي افزايش دهد در حالي      
  :يعني. كند ميسهم بازار آن به شدت كاهش پيدا 

 (qr9771.58=ج > qr7945.84=ب) 

 (qm234.3=ج  <  qm5939.7=ب) 

به اين ترتيب، چنانچه دولت ايران اقدام به پرداخـت يارانـه بـه صـنعت فـوالد                  
كه دولت مالزي از اين كـار امتنـاع ورزد، بهتـرين حالـت               خودش بنمايد، در حالي   

 بيشترين منفعت حاصل از     كه طوري به. پرداخت يارانه براي ايران فراهم خواهد شد      
اين مطلب با مقايسه ارقام     (آيد   مي دست بهرداخت يارانه در اين حالت براي ايران        پ

البته توجه به ايـن نكتـه نيـز         . )خوبي مشهود است   هتوليد در سناريوهاي مختلف ب    
كنـد و در حالـت واقعـي         مـي حائز اهميت است كه سناريوي ج بندرت وقوع پيـدا           

   . با عدم واكنش رقيب مواجه خواهيم بودتر كم
 در حـالتي كـه فقـط دولـت مـالزي يارانـه پرداخـت                صادرات توابع واكنش    )چ
 كند مي

گيريم كه دولت ايران از پرداخت يارانـه بـه           ميدر اين قسمت حالتي را در نظر        
كند در حالي كه دولت مالزي بـه صـنعت فـوالد خـود               ميصنعت فوالد خودداري    

برابر صـفر  )  15(  تخمين شماره درsrدر اين حالت مقدار . نمايد مييارانه پرداخت   
  :  شود مي زير ارائه صورت به) 16( و )15(خواهد بود و معادالت 

)۱۹(  qr =1784.80 - 0.32qm    
qm = 3894.78  – 0.37qr + 408.6 sm                       )۲۰(  
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 تـن و  qm=2/9323مقادير صادرات تعادلي در اين حالـت بـراي كـشور مـالزي       
با مقايسه اين ارقام صادرات با      . آيد مي دست به تن   qr=-6/1198ان    براي كشور اير  

شود، رقـم صـادرات تعـادلي بـراي          ميمشخص  ) ب( آمده در قسمت     دست بهارقام  
 قابل توجهي افزايش يافتـه در حـالي         ميزان به پرداخت يارانه    دليل بهكشور مالزي،   

انه در حالت نهايي به صفر       عدم دريافت يار   دليل بهكه صادرات تعادلي بنگاه ايراني      
  :يعني. رسيده است

 (qm9323.2=چ > qm5939.7=ب) 

 (qr1198.6-=چ < qr7945.84=ب) 

واضح است، در صورتي كه كشور رقيب به صنعت فوالد خودش يارانه پرداخـت       
ي ايرانـي فعـال در      هـا  بنگـاه نمايد ولي دولت ايران از اين كار امتناع ورزد، بتدريج           

 عبـارت  بـه .  بازار خود را در بازار جهاني از دسـت خواهنـد داد            صادرات فوالد سهم  
ه يارانه توسط دولت رقيب موجب شـده اسـت، اثـر انتقـال              طرف يكديگر پرداخت   

و اثـر  ) شـود  مـي سودي كه از كشور رقيب به كـشور يارانـه دهنـده منتقـل               (سود  
ه پرداخـت   كاهش سهم بازار رقيب و افزايش سهمِ بازار دولتي كه ياران          (استراتژيك  

  .  كامل وقوع پيدا كندطور به) كند مي
بنابراين، اگر كشور رقيب به صنعت فوالد خود يارانه پرداخت نمايد، الزم است             
دولت ايران نيز براي جلوگيري از كاهش سهم بازار، كاهش صادرات و كاهش سود              

د ي داخلي، واكنش نشان داده و اقدام به پرداخـت يارانـه بـه صـنعت فـوال        ها بنگاه
البته ارائه يارانه به اين صنعت بايد هدفمند بوده و در جهت توليد تكـاثري               . بنمايد

به اين معني كه عمده يارانه پرداختـي، مربـوط بـه بخـش تحقيـق و                 . منافع باشد 
ي كه اثرات پايدار افزايش توليد و نوآوري و كـاهش      طور بهتوسعه اين صنعت باشد     

 . هزينه توليد را درپي داشته باشد
 در حالتي كه ميزان يارانه پرداختي دو كشور يكـسان    صادرات توابع واكنش    )ح

  و برابر با يارانه پرداختي دولت ايران است
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كنيم هر دو كشور ايران و مالزي به صنعت فوالد خـود          ميسناريو فرض   در اين   
كنند، ليكن ميزان يارانه پرداختـي در هـر دو كـشور مـساوي و                مييارانه پرداخت   

؛ s=sr(يعنـي   . با رقم يارانه پرداختي ايـران بـه صـنعت فـوالد خـودش اسـت               برابر  
sr=sm( .              به اين ترتيب تخمين توابـع واكـنش صـادرات در قـسمت)در اينجـا   ) ب
گيـرد و    مـي قـرار    sr ،  )16( معادلـه  در smشود، با اين تفـاوت كـه بجـاي           ميتكرار  

  :گردد مي زير ارائه صورت به) 16( و )15(معادالت 
qr =1784.80 - 0.32qm  + 330.4 sr                                                                           )21(  
qm = 3894.78  – 0.37qr + 408.6 sr                                                            )22(  

 تـن و    qr= 43/6136بـراي كـشور ايـران        تعادلي در اين حالت      صادراتمقادير  
اگر مقايـسه اي بـين مقـدار        . آيد مي دست به تن   qm=5/11593براي كشور مالزي    

داشـته باشـيم، متوجـه      ) الـف (صادرات تعادلي ايران در اين سناريو بـا سـناريوي           
تقريبـاً برابـر بـا      ) ح(خواهيم شد مقدار صادرات تعادلي بـراي ايـران در سـناريوي             

است كـه هـيچ يـك از كـشورها يارانـه پرداخـت              مقدار صادرات تعادلي در حالتي      
  : يعني. نكنند

   )qrح =qr ≈  6136.43الف6134.2=  (  
اين در حالي است كه صادرات فوالد در كشور مالزي در اين سناريو نسبت بـه                 

  :يعني. به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است) ب(سناريو 
(qm11593.5=ح  >  qm5939.7=ب) 

 نتيجه گرفت، اگر هر دو كشور يارانه پرداخـت نماينـد ولـي              نتوا ميبنابر اين    
دولـت و   رقم يارانه در هر دو برابـر بـا رقـم يارانـه پرداختـي دولـت ايـران باشـد،                      

اي كه دولت ايران     زيرا يارانه . اي از برقراري يارانه نخواهند برد      ي ايراني بهره  ها بنگاه
ي اسـت كـه دولـت       ا يارانـه  كند بيشتر از رقم    ميبه صنعت فوالد خودش پرداخت      

كند و برابـري يارانـه پرداختـي      ميمالزي به اين صنعت در كشور خودش پرداخت         
در دو كشور به اين معني است كه ميزان يارانه پرداختي دولت مـالزي نـسبت بـه                  
حالت معمول افزايش يافته در حالي كـه يارانـه پرداختـي دولـت ايـران همچنـان                  
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سئله موجب قدرت بـازار بيـشتر بـراي مـالزي شـده             حالت معمول را دارد و اين م      
به همين دليل، با مقايسه رقم صـادرات تعـادلي بـراي كـشور مـالزي در دو                  . است

متوجه خواهيم شد، تمام منافع حاصل از برقراري يارانـه در           ) ح(و  ) الف(سناريوي  
   .اين حالت نصيب كشور مالزي شده است

 عدم پرداخت يارانه براي دولـت       پرداخت يا ) ح(ص است كه در سناريوي      مشخ
توانـد او را از ايـن وضـعيت خـارج سـازد،              ميكند و تنها راهي كه       ميايران فرقي ن  

ي بيـشتر از ميـزان      ا يارانـه اطالع از ميزان يارانه پرداختي دولت رقيب و برقـراري           
 بتواند موقعيت ايـران را بـه وضـعيت          كه طوري بهيارانه پرداختي كشور رقيب است      

  . ارتقاء بخشد) ب (سناريوي
 در حالتي كه ميزان يارانه پرداختي دو كشور يكـسان    صادرات توابع واكنش    )خ

  و برابر با يارانه پرداختي دولت مالزي است
رقـم   كننـد و   مـي گيريم كه هر دو كشور يارانـه پرداخـت           ميحالتي را در نظر     

 سـناريوي قبـل   اما در اين سناريو بر خالف. يارانه پرداختي در هر دو مساوي است 
كنيم اين يارانه برابر با رقم يارانه پرداختي دولت مالزي به صنعت فـوالد               ميفرض  

در اين حالت تخمين توابع واكنش توليد در . )sr=sm؛ s=sm  : (يعني. خودش باشد
 sm، )15( در معادلـه srشود با اين تفـاوت كـه بجـاي       ميمجدداً تكرار   ) ب(قسمت  

  : گردد مي زير ارائه صورت به) 16(و)15(قرار داده شده و معادالت
qr =1784.80 - 0.32qm  + 330.4 sm                                                                       )23(  

qm = 3894.78  – 0.37qr + 408.6 sm                                                                    )24(                                    
 و بـراي مـالزي      qr=61/3373مقدار صادرات تعادلي در اين حالت بـراي ايـران           

46/7631=qm  بين مقدار صادرات تعادلي ايـران در        اي مقايسهاگر  . آيد مي دست به 
داشته باشيم، متوجه خواهيم شد مقدار صادرات تعادلي        ) الف(با قسمت ) خ(قسمت

ن در حالتي كه رقم يارانه پرداختي اين كشور برابـر بـا رقـم يارانـه                 فوالد براي ايرا  
 تـر  كمكنند،   ميپرداختي دولت مالزي است و هر دو كشور به پرداخت يارانه اقدام             
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از ميزان صادرات تعادلي در حالتي است كه هيچ يك از كـشورها يارانـه پرداخـت                 
  :يعني. كنند مين

 (qr3373.61=خ < qr6134.2=الف) 
رف مقابل مقدار صادرات تعادلي كشور مالزي قرار دارد كه در مقايـسه بـا               در ط 

 هـا  آنكننـد و رقـم يارانـه در          ميكه در آن هر دو كشور يارانه پرداخت         ) ب(حالت
 :                يعني. دهد ميمتفاوت است، ميزان صادرات تعادلي بيشتري را نشان 

  )qmخ=qm   >46/7631ب5939.73=  (                     
 از ميـزان    تـر  كـم  ديگر از آنجا كه ميزان يارانه پرداختي دولت مـالزي            عبارت به

 ميـزان  بهيارانه پرداختي دولت ايران است، زماني كه دولت ايران به پرداخت يارانه             
كند، يعني يارانـه پرداختـي خـود را كـاهش            مييارانه پرداختي دولت مالزي اقدام      

كنـد دولـت     مـي مالزي يارانه معمول خود را پرداخـت        دهد، در حالي كه دولت       مي
گيـرد در حـالي دولـت        مـي قرار  ) ب( مالزي در موقعيت بهتري نسبت به موقعيت      

كـه  ) الـف ( در موقعيت بدتري نسبت به موقعيت      تر كم پرداخت يارانه    دليل بهايران  
  . شود، قرار خواهد گرفت ميي پرداخت نا يارانهدر آن هيچ 

سـازد كـه نـه تنهـا         مـي اين مطلب را روشـن      ) خ( و )ح(ي  توجه به دو سناريو   
پرداخت يارانه به يك صنعت مهم است بلكه رقم يارانه پرداختي نيز حائز اهميـت               

  . است و بايد اين رقم با توجه به يارانه پرداختي دولت رقيب انتخاب گردد
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  يريگ  نتيجه -10
بـه    مـي ر مقاله نكـات مه     شده د   و سناريوهاي ارائه   ها تخمينبا توجه به نتيجه     

  :رسد ميشرح ذيل به اثبات 
ي فوالد خـام از رقابـت كورنـو         الملل بين دو كشور ايران و مالزي در صادرات         -1

  . نمايند ميپيروي 
  . تواند موجب افزايش صادرات و سهم باشد مي پرداخت يارانه در هر كشور -2
  . خله استه براي هر يك از رقبا بهترين نوع مداطرف يك مداخله -3
ه دولت رقيب و عدم مداخله دولت خودي موجـب كـاهش            طرف يك مداخله   -4

  . شود ميسهم بازار دولت خودي 
 نه تنها پرداخت يارانه به يك صنعت مهم است بلكه رقـم يارانـه پرداختـي                 -5

   . نيز حائز اهميت است
  
   ارائه رهنمودهاي سياستي-11

ابع واكـنش صـادرات، رهنمودهـاي       با در نظر گرفتن نتايج حاصل از تخمين تو        
  :شود ميسياستي زير پيشنهاد 

ي توليدكننده را قادر به كـاهش هزينـه   ها بنگاهپرداخت يارانه به صنعت فوالد،  
نمايـد و بـه ايـن طريـق موضـع            مـي  آن افزايش توليد و صـادرات        دنبال بهتوليد و   

 باعـث   رمـستقيم غي طـور  بـه  را در بازار جهاني بهبود  بخـشيده و           ها آناستراتژيك  
به همين دليل پرداخت يارانه به توليد       . شود ميكاهش صادرات بنگاه كشور رقيب      

 . گردد ميفوالد خام توصيه 
ه، بهتـرين سـناريوي مداخلـه بـراي ايـران اسـت،             طرفـ  يكاز آنجا كه مداخله     

ي ديگر اقدام به پرداخت يارانه بـه صـنعت          ها دولت كه اينشود قبل از     ميپيشنهاد  
 دولت ايران با پرداخت يارانه به صـنعت فـوالد زمينـه افـزايش              ،  خود نمايند فوالد  

ي ايراني توليدكننده فوالد    ها بنگاه آن افزايش سهم بازار      دنبال بهتوليد و صادرات و     
در اين حالت بيشترين منافع حاصل از مداخلـه بـراي دولـت ايـران        . را فراهم آورد  
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ه مدت زمان زيادي طول نخواهد كـشيد و         البته اين نحوه مداخل   . ايجاد خواهد شد  
لـيكن در ايـن فاصـله زمـاني،     . ي رقيب همراه خواهد شـد  ها مسلماً با تالفي كشور   

       . ه و مزيت حركت اول برخوردار شودطرف يكتواند از مزيت مداخله  ميدولت ايران 
از آنجا كه مداخله يك طرفه دولت رقيب و عدم مداخله دولت خـودي موجـب                

ي هـا  بنگاهسهم بازار و سود بنگاه رقيب و در مقابل كاهش صادرات و سود            افزايش  
گـردد در صـورت مـشاهده هرگونـه پرداخـت يارانـه              ميشود، پيشنهاد    ميداخلي  

توسط دولت رقيب، پرداخت يارانه توسط دولت داخلي به صنعت استراتژيك انجام            
 ديگـر   عبـارت  بـه . ي داخلي كمك شـود    ها بنگاهو از اين طريق به حفظ سهم بازار         

بهترين پاسخ براي هر كشور موقعي كه كشور ديگر سياسـت اعطـاي يارانـه را در                 
ــيش  ــيپ ــد      م ــال نماي ــت را اعم ــين سياس ــم هم ــه او ه ــت ك ــن اس ــرد اي   .گي

 ( Brander. James -1988-p. 59) 
 رقـم يارانـه پرداختـي نيـز         ،  از آنجا عالوه بر پرداخت يارانه بـه صـنعت فـوالد           

زم است رقم يارانه پرداختي با توجه ميزان يارانه دولت رقيب و بـه              اهميت دارد، ال  
نحوي انتخاب شود كه بتواند موجب افزايش سهم بازار و صادرات فوالد خام ايـران              

 . شود
بر اساس تئوريهاي سياست استراتژيك تجاري، پرداخت يارانه به صنعت فـوالد            

  . ي يك رقابت مقداري باشدمللال بينگردد كه رقابت در بازار  ميدر صورتي توصيه 
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