تحقيقات اقتصادي  /دوره  ،54شمارة  ،1بهار  /98ص 147-172

رابطه صادرات و عملکرد بنگاه «شواهدي از صادرکنندگان
صنعتی ایران» شهریور 1397
1

سيدعلی مدنیزاده*  ،مصطفی حيدري

2

 .1استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفMadanizadeh@sharif.edu ،

 .2دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،
تاریخ دریافت1396/11/24 :

m.heidari.7045@gmail.com

تاریخ پذیرش1397/08/15 :

چکيده
در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاههای صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم:
( )1تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه ها کهه تنهها تودیهد کننهده بهرای بهازار دا لهی
هستند چگونه است؟ ( )2بنگاههایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چهه تیییراتهی
میکنند؟ ( )3بنگاهها ی صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تیییراتی به دحاظ عملکرد واهند
داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدههد کهه صهادرکنندگان ایرانهیل تودیدکننهدگان ممتهاز صهنعت
هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش %34ل ارزش افهووده %28ل نیهروی کهار %37ل
بهرهوری کل %25ل بهرهوری نیرو کار %26ل و در بهرهوری انرژی نیو  %24یه صهورت معنهاداری
بهتر از تودیدکنندگان دا لهی هسهتندص صهادرکنندگان بههرهور ایرانهی در آسهتانه پیوسهتن بهه
بازارهای بینادمللی رشد قابل توجهی در شا صهای اشاره شده تجربه میکنند؛ حضور مداوم و
پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شا صهای عملکهردی کارگهاه همهراه مهیشهودل دهیکن
شا صهای بهرهوری در این کارگاهها رشد قابل توجهی ندارد؛ همچنین روج از بازار صهادرات
با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه اسهتص بهرای انجهام ایهن پهاوها از اطتعهات تهابلویی
کارگاههای صنعتی باالی  10نفر ایران در سالهای  1382تا  1390استفاده شده استص
طبقهبندي F10 : JEL
واژههاي کليدي :تجارت بینادمللل صادراتل بنگاههای صنعتیل عملکرد بنگاهل بههرهوریل
دستمود و اشتیالل ارزش افووده

*

ص نویسنده مسئولل شماره تماس :
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 -1مقدمه
در این تحقیهق رابطهه بهین عملکهردل انهدازه و بههرهوری کارگهاهههای صهنعتی بها
صادرگنندگی آنها را بررسی مینماییم )1( :تفاوت شها صههای صهادرکنندگان از بقیهه
کارگاهها که تنها تودید کننده دا لی هستند چگونه است؟ ( )2کارگاههایی که در مسهیر
صادرکنندهشدن قرار میگیرند چه تیییراتی میکنند؟ ( )3کارگهاهههای صهنعتی پهس از
صادرکننده شدن چه تیییراتی به دحاظ شا صها واهند داشهت؟ شها صههای مهورد
بررسی کارگاههای صنعتی از قبیل تودیدل فروشل اشتیالل بهره وریل پردا هت دسهتمودل
سرمایهگذاری و صصص استص
یکههی از گههوارههههای رایههج در مسهههده تجههارت بههینادملهل میههان صههنعتگران و نیههو
سیاستمداران این است که برنامههای تسهیل صادرات باعث رشد اشتیالل بههرهوری و صصص
در تودیدکنندگان واهد شدص در ایران نیو به همین ددیل سازمانها و ارگانههایی نییهر
سازمان توسعه تجارت ایرانل صندوق ضمانت صادرات ایرانل بانک تخصصی صادرات و صصص
شکل گرفته و سعی در کمک به صادرکنندگان دارندص یکی از متداولترین دالیل مهذکور
از طرف این نهاد ها این است که صادرکنندگان در مهراوده بها ریدارانشهان و رقابهت بها
فروشندگان بین ادمللی از تخصص فنی آنها بهره واهند جست و این امر سهب افهوایا
کارایی و بهرهوری در این بنگاهها واههد شهدص در ایهن پهاوها بهرآنیم تها اعتبهار ایهن
گوارهها را بررسی نماییمص
ددیل دیگری که بر اهمیت این موضوع میافواید این است که همواره از سهالههای
دور پیوستن ایران به سازمان تجهارت جههانی مطهرو بهوده اسهت و همهواره موافقهان و
مخادفان سرسختی نیو داشته است کهه هرکهدام از آنهها اسهتداللههایی نییهرل افهوایا
بهرهوری و رشد اقتصهادیل افهوایا رقابهتل افهوایا مطلوبیهت مصهرف کننهده و رشهد
سریعتر تکنودوژی از سمت موافقان و اثرات بازتوزیعی زیاد و افهوایا بیکهاری از سهمت
مخادفان نیو برای ود دارندص از این رو انتخاب سیاستهای صحیح در این زمینهه بسهیار
مشکل بوده و نیازمند بررسیهای دقیق و علمی میباشدص
یکی دیگر از انگیوههای این پاوهال مسهده رشد مبتنی بر صادرات کشورهای تهازه
صنعتی شده استص با مطادعه تجربه دیگر کشورهال مشاهده می شود که توسعه صادرات و
تجارت بینادملل میتواند یک نیروی پیاران بسیار قوی برای رشد یهک اقتصهاد باشهدل
که از مثالهای بارز آن میتوان کشورهای آسیای جنوب شرقی را نام برد که در دهههای

رابطه صادرات و عملکرد بنگاه "شواهدي از صادرکنندگان صنعتی ایران"...

149

گذشته با کمک صادرات توانستند رشدهای باال و مداومی را تجربه بکنند و این درحهادی
است که ایران با هدفگذاریهای بلند مدت به دنبال تحقق رشد اقتصای باالی  8درصد
و بهصورت مداوم بوده و هسهت و شهاید نتهایج ایهن تحقیهق بتوانهد در ایهن راسهتا نیهو
کمککننده باشدص
در مقاده حاضرل با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی ساده و دادههای کارگهاهههای
صنعتی ایرانل رابطه ویاگیهای مختلف کارگهاههها را بها صهادرکننده بهودن آنهها نشهان
میدهیمص همچنین رابطه صادرکننده شدن کارگاهها با رشد قبل و بعهد از صهادرکنندگی
را بررسی مینماییمص
نتایج نشان می دهد که صادرکنندگان صهنعتی ایهران همهواره از سهطح بهاالتری از
شا ص های اندازهل عملکرد و بهرهوری نسبت به بقیه کارگاههها بر وردارنهدص ههمچنهین
صادرکنندگان صنعتی ایران در مسیر صادرکننده شدن رشد باالتری را در این شا صها
نسبت به باقی کارگاهها تجربه میکنند؛ اما کارگاهها در سالهای بعهد از صهادرات رشهد
معناداری مانند رشد سالهای در آستانه صادرکنندهشدن نسبت به بقیه کارگاهها از ود
نشان نمیدهندص
 -2پيشينه تحقيق و مرور ادبيات
بحث در مورد نقا صهادرات در کمهک بهه رشهد اقتصهادی و بههرهوری همهواره از
گذشته مورد توجه بوده استل پاوهاههای تجربهی از اطتعهات در سهطح کشهورها یها
صنایعل برای آزمون نمودن این موضوع که صادارات رشد بهرهوری را در پی دارد یا یهر
3
استفاده کردهاند؛ مقهاالت بادهدوین2000 1ل گیلهو و ویلیهامو a 2و bل و دهوپو
 2005به تجمیع ادبیات در این زمینه پردا تهاندص
حدود بیست سال قبل یک مسیر تازه ای در ادبیات تجربی و در پهی آن در ادبیهات
نیری گشوده شد که ددیل آن دسترسهی و اسهتفاده از اطتعهات در سهطح کارگهاههها و
بنگاهها بودص از اودین مقاالتی که از این اطتعات در بخا تجارت بهینادملهل و صهادرات
استفاده کرد مقادهه برنهارد 4و ینسهن( 1995 5ایهن دو نفهر کهار هود را بها مقهاالتی در
1. Baldwin
2. Giles and Williams
3. Lopez
4. Bernard
5. Jensen
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سالهای 1999ل  2004و صصص ادامه دادند) بودص مقاده سال  1995شهروع کننهده مسهیری
بود که در سالها ی بعد در سرتاسر جهان در کشهورهای مختلفهی بهه تحقیهق در مهورد
کارگاههای صادرکننده و رقبای دا لی آنها پردا تندص در این مقاالت نتایج نشان داد کهه
کارگاه های صادرکننده همواره از وضعیت برتری در شها صهها نسهبت بهه فروشهندگان
دا لی قرار دارندص
دو فرضیه در این زمینه مطرو شد )1( :این کارگاهها و بنگاههای بهرهورتهر هسهتند
که وارد بازار صادرات میشوند و ددیل آن نیو وجود هوینههای ثابهت در مسهیر صهادرات
استص این هوینه ها نییر هوینه بازاریابیل هوینه حمل و نقلل و صصص بهصورت موانع ورود به
بازار صادرات و تجارت ارجی سب میشوند که بنگاههای با بهرهوری پایینتهر نتواننهد
بر آنها چیره شوندص به ایهن فرضهیه " ودانتخهابی ورود بهه بهازار صهادرات" مهیگوینهدص
( )2فرضیه دیگر در این حوزه یادگیری در حین صادرات اسهتص در ایهن فرضهیه عنهوان
میشود که جریان و انتقال دانا از ریداران و رقبای بینادمللی آنها به بهبهود عملکهرد
بعد از صادرکننده شدن بنگاهها کمک واهد کردص نکته قابل توجهه ایهنکهه دو فرضهیه
دووما مانعهادجمع نیستندص
برنههارد 1و ینسههن 2در مقادههه سههال  1999ههود بهها عنههوان "عملکههرد اسههتثنایی
صادرکنندگان" تعامل میان صادرات و عملکرد بنگاههای امریکایی را تحلیل میکنندص در
مقاده سا تار و عملکرد بنگاه را قبلل حین و بعهد از صهادرات در نیهر گرفتهه مهیشهودص
فرضیه ود انتخابی ورود به بازار صادرات برای این کارگاهها پذیرفته میشود امها نتهایج
برای فرضیه آمهوزش در زمهان حضهور در بهازار صهادرات کمهی پیسیهده اسهت و بهرای
شا صهای بهرهوری این فرضیه رد میشودص
از مقاالت دیگری که به اثر صادرات بر روی عملکرد و بهرهوری بنگاه پردا ته مقاده
سال  1998کتریدیس و همکارانا 3استص محققان دراین پهاوها سهعی کهردهانهد بها
استفاده از اطتعات سه کشور کلمبیال مکویک و مراکا (کشورهای در حال توسهعه) بهه
سوال اصلی مقاده در مورد تهثیرگذاری صادرات بر آموزش هود بنگهاه و دیگهر بنگهاههها
(آموزش حین صادرات) پاسخ بگویندص نتایج نشان میدهد که مشارکت در بازار صهادرات
به طور طبیعی به مشارکت گذشته در بازار صادرات وابسهته اسهت و بههصهورت ضهعیفی
1. Andrew Bernard
2. J. Bradford Jensen
3. Clerides, Lach, Tybout
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بر روی عملکرد و بهره وری کارگاه اثر داردص نکته مهم این مقاده این است که ایهن نتهایج
برای کشورهای درحال توسعهی کلمبیال مکویک و مراکا با روشههای متفهاوتی شهبیه
مقاده برنارد و ینسن 1995و  1999استص
برنارد و ینسن در سال  2004مقادهای با عنوان "چرا تعدادی از بنگهاههها صهادرات
میکنند" را به چاپ رساندند که این مقادهه بههدنبهال کشهف عهواملی بهود کهه احتمهال
مشارکت در صادرات را افوایا میدهد و در بخا دیگری از مقاده تهثیر سرریو صهادرات
کارگاههای صادرکننده را بر بنگهاهههایی کهه فقهط در بهازار دا هل کهاال مهیفروشهند و
همچنین تهثیر مخارج دودتی صرف شده برای ارتقاء صادرات را آزمهون مهیکنهدص نتهایج
بهدست آمده در مقاده نشان میدهد هوینه باالی ورود به صادرات باعث کمتر شهدن اثهر
سرریو روی بنگاههای دیگر است؛ و همچنین مخارج دودت برای بهبود و تسههیل فضهای
صادرات اثر معناداری روی احتمال مشارکت بنگاهها در بازار صادرات نداردص
 -3پيشينه مطالعات نظري
به کمک انباشته شدن دانا تجربیل مقاالتی سهعی کردنهد ایهن رفتهار بنگهاهههای
اقتصادی را به دحاظ نیری مدل سازی بکنندص مدل ملیتو20031ل یکی از آنهاسهتص ایهن
مقاده از یک مدل پویا استفاده میکند که ناهمگنی بنگاههها را بههعنهوان عامهل تسههیل
کننده بازتخصیص منابع در میان بنگاهها در نیر میگیردص ههدف اصهلی ایهن مهدل وارد
کردن بنگاههایی با بهرهوری ناهمگون در مدل تجارت بینادملهل کهروگمن اسهتص نتهایج
این مدل وجود هوینههای ثابت ورود به بازار صادرات بهعنوان ددیلی بر چگهونگی توزیهع
اثر تجارت روی بنگاهها را نشان میدهدص همچنین نشان میدهد که چطهور هوینههههای
صادرات به طرز قابل توجهی توزیع سهود حاصهل از تجهارت را در بهین بنگهاههها تیییهر
میدهدص در حقیقت تنها تعدادی از بنگاههای بورگتر و بهرهورتر وارد بازارههای هارجی
شده و منافع تجارت را کس میکنندص با این مکهانیوم کهاها موانهع تجهاری از طریهق
کاها قیمتل بنگاههای با بهره وری کمتر را مجبور به روج از چر ه تودید میکند و از
این طریق باعث بازتخصیص منابع از بنگاههای با بهرهوری کمتر به سمت بنگهاهههای بها
بهرهوری باالتر میشودص

1. Marc J. Melitz
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دو1در سهال  2010در مقادههای بها عنهوان "آیها صهادرکنندگان عملکهرد اسهتثنایی
دارند؟" به بررسی شواهدی از بنگاههای صنعتی چین پردا ت و به نتایج از قبیل اینکه
بر تف بنگاههای کشورهای توسعه یافتهل در میان بنگاههای چینیل دووما صادرکنندگان
بهره وری باالتری ندارندص و در قسمت نیری مقاده سعی در مدل کهردن ایهنگونهه رفتهار
صادرکنندگان چینی می کندص ایده اصلی کار دو این بوده که بر تف مهدلههای پیشهین
سختی رقابت در بازارهای دا لی یا ارجی را ناشی از اینکه صهنعت بها چهه شهدتی از
نهاده ای که در آن کشور فراوان است استفاده میکند در نیر مهیگیهردص بهرای چهین بها
نیروی کار ارزان بنگاههای فعال در صنایع کاربر در بازار دا لی با رقبای بههرهورتهری در
مقایسه با بازارهای ارجی روبرو هستند و برعکس در صنایع سهرمایهبهر بهازار صهادرات
همواره دارای رقابت سنگینتری استص
مقاالت متعهدد دیگهری در ایهن زمینهه ماننهد ایتهون و کورتهوم ()2002ل برنهارد و
همکههاران ()2003ل شههانی ()2008ل آدکههوراکیس ()2008ل ایتههونل کورتههومل و کرامههارز
( )2011و کادیندو و همکاران ( )2017به نیریهه پهردازی پردا تههانهد و از جنبههههای
مختلف مکانیومهایی که منجر به رابطه مستقیم بین عملکهرد بنگهاههها و صهادرکنندگی
آنها میشود را مورد بررسی قرار دادهاندص در بر ی مکانیوم " ود انتخابی" برقهرار اسهتص
به این معنا که بنگاههای با بهرهوری باالتر انتخهاب میکننهد کهه صهادرکنند شهودندص در
بر ی دیگر از نیریاتل مکانیوم یادگیری برقرار است؛ یعنی بنگاههها پهس از صهادرکردن
بهرهوری باالتری را به دست میآورند (مانند واگنر ()2005ص
در این پاوهال نشان میدهیم که این رابطهه مسهتقیم بهین عملکهرد و بههرهوری
بنگاههای صنعتی و صادرگنندگی آنها در ایران نیو وجود داردص
 -4دادهها
در این تحقیق از دادههای تابلویی کارگاه ههای صهنعتی مرکهو آمهار ایهران از سهال
 1382دیایت 1390ل کارگاههای  10نفر کارکن و باالتر بهعنهوان منبهع اصهلی اسهتفاده
شده استص در کنار این منبعل از اطتعات شا صهای قیمت کهاال منتشهر شهده توسهط
بانک مرکوی جصاصاص نیو اسهتفاده شهده اسهتص متییهرههای اسهتفاده شهده در سهه دسهته
متییرهههای عملکههردی (ماننههد ارزش کههل فههروشل ارزش افههوودهل ارزش سههرمایهل ارزش
1. Dan Lu
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سرمایهگذاریل ارزش پردا تی به نیروی کار کارگاه و صصص)ل اندازه (مانند میوان اشهتیال) و
بهرهوری ( مانند بهرهوری کل عوامل1-TFP-ل فروش سرانه کارگاهل ارزش افووده سهرانهل
ارزش سرمایه سرانهل بهرهوری سرمایهل بهره وری انرژیل نسبت فهروش کهل بهه سهرمایهل
نسبت نیروی کار ماهر به سادهل و صصص) قرار میگیرندص بررسی جهامع و شهامل مربهوه بهه
شناسایی دادهها در پیوست قرار داردص
 -5روش تحقيق و نتایج مدلها
نتایج آماری برای اکثر شا صهای مورد استفاده در صوص مویت صهادرکنندگان
گوارش شده 2که در دستهبندی های مختلف پا برجاستل اما همهواره ایهن امکهان وجهود
دارد که بسیاری از این تفاوت ها میهان صهادرکنندگان و ریرصهادرکنندگان بها تیییهرات
صنعت و بر ی دیگر از متییرها نییر نوع مدیریتل میوان مصرف انرژی و صصص پاسخ گفتهه
شودص به منیور پاسخ دقیقتر به سواالت تحقیقل در قسمتهای آتی و متناظر با سواالتل
از رگرسیون چند متییره با روشهای حداقل مربعهات معمهودی و اثهرات ثابهت اسهتفاده
واهیم کردص همچنین به ددیل اینکه ممکهن اسهت سها تار تودیهد در کارگهاهههای بها
اندازههای مختلف متفاوت باشدل کنترل روی انهدازه کارگهاه را بهه مهدل بهرآوردی هود
اضافه میکنیمص در هر قسمتل ابتدا مدل رگرسیونی و همچنهین روش مهورد اسهتفاده را
فرا ور همان قسمت تشریح سپس در ادامه نتایج مربوه به آن را گوارش میکنیمص

آیا صادرکنندگان از بقيه کارگاههاي صنعتی متفاوت هستند؟
برای محاسبه تفاوت بین کارگاههای صادرکننده و بقیهه کارگهاههها از رگرسهیون 1
استفاده واهیم نمود این رگرسیون مشابه روشهی اسهت کهه برنهارد و ینسهن ()1995
بهکار بردهاستل که بهصورت زیر است:

3

X it = a + b. Export it + ISICi + Yeart + Controlsit + eit

رگرسیون 1
1ص بهرهوری کل عوامل تودید ( )TFPآن بخا از تیییرات تودید است که توسط نهادههای فیویکی قابل توضیح
نیستص همسنین روشهای مختلفی برای محاسبه  TFPوجود داردص در اینجا ما از روشهای دوینسون و پترین
برای تخمین  TFPکارگاههای صنعتی ایران استفاده کردهایمص
2ص جداول و نمودارهای فایل پیوست
3. Bernard & Jensen
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در این مدل 1که آشکارسازی به روش اثهرات ثابهت 2اسهت  Xiبهرداری از دگهاریتم
شا ص های مختلف هر کارگهاه از قبیهل اشهتیالل فهروش کهلل ارزش افهوودهل سهرمایهل
دستمودل بهرهوری و صصص استص همچنین در سمت راست  Export iنشانگر متییر مجهازی
صادرات کارگاه است که دو حادت صفرل اگر کارگاه صادرات مستقیم نداشته باشد و یهکل
اگر کارگاه صادرات مستقیم داشته باشد؛ به ود میگیهردص در ایهن حادهت ضهری ایهن
متییر نشانگر درصد مویت کارگاه صادرکننده نسبت به بقیه کارگاهها استص همچنهین در
این مدل سعی شده بر روی بر ی متییرهها کنتهرل شهودل از جملهه متییرههایی کهه در
مدلها به منیور کنترل وجود دارد شناسه صنعت ( )ISICاست این شناسه بهرای بخها
تودیدات صنعت از  1512در صهنعت مهواد رهذایی شهروع شهده و تها  3720در صهنعت
بازیافت ادامه دارد3ص این متییر کنتردی با این استدالل به مدلها اضافه میشود که توابهع
تودید و شرایط تودید در صنعت های مختلف متفاوت بوده و ممکن اسهت بهه ایهن ددیهل
شرایط صادرکنندگان در صنعت های مختلهف متفهاوت باشهدص عهتوه بهر متییهر مجهازی
صنعتل متییرهای کنتردی دیگری نیو وجهود دارد؛ یکهی از آنههال متییهر مجهازی نهوع
مدیریت کارگاه است (مقدار صفر اگر مدیریت بها بخها دودتهی و عمهومی باشهد و یهک اگهر
مدیریت کارگاه با بخا صوصی باشد)ص این متییر با این استدالل وارد مدلها میشود کهه
تفاوت زیادی بین نوع مدیریت کارگاه دودتی و کارگاه بخا صوصی وجود دارد و عهدم
کنترل این متییر میتواند باعث تورش در نتایج شودص همچنین از میوان اشهتیال کارگهاه
بهعنوان شا ص اندازه کارگاه اسهتفاده هواهیم نمهودص از ایهن متییهر بها ایهن اسهتدالل
استفاده می شود که حتی در بین کارگاههای با صنعت فعادیت یکسان نیو درست نیسهت
که ما تابع تودید و سایر شرایط کارگاهها را یکسان فرض کنیمص متییر کنترل تهازهای کهه
ما بر متییرهای کنترل اضافه کردیم میوان مصرف انرژی کارگاه استص مصهرف انهرژی بها
این استدالل بر مدلها اضافه میشود که در ایهران قیمهت انهرژی بهه نسهبت بهازارههای
ارجی و بینادمللی پایین تر قرار دارد و همین موضوع می تواند مویتی برای کارگاهههای
ایرانی در مقابل رقبای ارجی تلقی و سب شود که کارگاهههای صهنعتی ایهران از ایهن
طریق قدرت رقابت در بازار های ارجی را کسه کننهد و ایهن موضهوع مهیتوانهد روی
درستی ضرای بهدست آمده از مدلها اثر گذار باشدص
1ص این مدل شبیه مدل استفاده شده در مقاالت برنارد و ینسن ( )1995و برنارد و ینسن ( )1999استص
2. ّFixed Effect Regressions

3ص در سطح  ISICچهاررقمی بیا از  120صنعت در مجموعه اطتعاتی وجود داردص
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نمونهای از نتایج مدل هایی که با استفاده از روش حداقل مربعهات معمهودی ()OLS
اجرا کردهایم در جدول  1آمده استص در ستون اول متییرهای وابسته آورده شده اسهتل
تعدادی از متییرهای مربوه به شا ص های اندازه کارگاهل تعدادی مربوه به شا صهای
عملکرد کارگاه 1و تعدادی نیو متییرهای مربوه به شا صهای بههرهوری کارگهاه اسهتص
نتایج در سه قسمت تمام کارگاههال کارگاههای زیر  250نفر و کارگاههای باالی  250نفر
دستهبندی شدهاندص در هر قسمت دو مدل انجام شده است تفاوت مدلها در کنترل آنهها
روی اندازه کارگاههاستص مجموعه اطتعاتی استفاده شده در مهدلهها بههصهورت کلهی و
برای همه سالها است به همین ددیل در مدلها از یک متییر مجازی برای کنترل زمهان
استفاده نمودهایمص همچنین اعداد گوارش شده در جداول بهعنوان ضری ل انحراف معیهار
ضری متییر مجازی صادرات و تعداد مشاهدات هر مدل آورده می شود و نکته قابل ذکر
دیگر این است که به ددیل اینکه متییر وابسته بهصورت دگاریتمی است و متییر مستقل
بهصورت مجازی استل ضری متییر مجازی صادرات را میتوان بهعنهوان درصهد تفهاوت
بین صادرکنندگان و بقیه کارگاهها تلقی نمودص
در رگرسیون مدل ( )1متییر مجازی صادرات به همهراه متییرههای مجهازی سهالل
متییرهای مجازی صنعتل نوع مدیریت کارگاه و همچنین میوان مصهرف انهرژی کارگهاه
بهعنوان متییرهای توضیحدهنده استفاده شهدهانهدص نتهایج نشهانگر برتهری  37درصهدی
اشتیالل  63درصدی فروش کلل  61درصدی ارزش افوودهل  62درصدی سهرمایهگهذاری
وصصص صادرکنندگان نسبت به بقیه کارگهاه اسهتص ههمچنهین شها صههایی ماننهد TFPل
بهره وری نیروی کارل بهره وری سرمایهل نسبتهای نیروی کار ریرتودیهدی و نیهروی کهار
تحصیل کرده به کل نیروی کار و صصص در بین صادرکنندگان به طور متوسط بهاالتر از بقیهه
کارگاهها میباشندص

1ص فروشل ارزش افوودهل سرمایه

 تفاوتهاي صادرکنندگان نسبت به بقيه کارگاهها.1 جدول
کارگاههاي بزرگ
) مشاهدات2( مدل
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کارگاههاي بزرگ

مشاهدات مدل ()1

مدل ( )2مشاهدات

شناسه  4رقمی صنعت
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مصرف انرژی کارگاه
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اشتیال (اندازه کارگاه)

برای هر متییرل در سطر مقابل ستون اول و دوم هر مدل ضری  مربوه به رگرسیون شماره [ ]1گوارش شدهاستص اعداد دا ل پرانتو انحراف معیار
ضری  betaهستند؛ همچنین اعداد ستون سوم در قسمتهای کارگاههای کوچک و بورگ تعداد مشاهدات را برای هر متییر نشان میدهدص اما در
قسمت تمام کارگاهها ستون سوم نتایج مربوه به مدل اثرات ثابت نشان داده میشودص
همه مدلها بهصورت کتستر شده روی  ISICچهار رقمی و  Robustشده انجام شدهاندص تمام متییرهای وابسته بهصورت دگاریتمی هستندص
ستارهها کنار ضرای نشانگر سطح معناداری هر ضری استص *ل **ل *** بهترتی نشانگر معناداری ضری مورد نیر در سطح 5ل یک و یک دهم
درصد استص
در انتهای جدول متییرهای کنترل شده هر مدل نشان داده شدهاندص
برای متییر اشتیالل مدل دوم به ددیل وجود متییر کنتردی اندازه کارگاه (میوان نیروی کار) بهعنوان متییر مستقلل مدل دوم انجام نشده استص
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نتایج مدل ( )2نشان از کاها در بر ی شها صهها و افهوایا در بر هی دیگهر از
شا صها نییر متییرهای نسبت های نیروی کار تحصیلکرده و نیروی کهار ریرتودیهدی
به کل نیروی کارل سرمایه سرانهل فروش سرانه و صصص در تفاوت بین صهادرکنندگان و بقیهه
روی این متییرها دارد اما نکته قابل توجه اینکه عتمت های ضرای تیییهری نداشهته و
معناداری ضرای نیو تیییر را نشان نمیدهد 1برای مثال تفاوت  36درصهدی سهرمایه در
مدل ( )1به  20درصد در مدل ( )2کاها داشته است اما معناداری آن تیییهری نکهرده
استص برای سنجا استحکام نتایج در شرایط و مدلهای مختلف در ستون سوم قسهمت
تمام کارگاه نتایج مربوه به مدل اثرات ثابت نیو گوارش شده استل نتایج این قسمت نیو
2
نتایج بهدست آمده قسمتهای قبل را تهیید میکندص
 -6تغييرات در آستانه ورود به بازار صادرات صنعتی
در این قسمت به فرآیند صادرکننده شهدن کارگهاههها مهیپهردازیم و تفهاوت بهین
کارگاههایی که صادرکننده میشوند را با باقی کارگاه ها نشان دهیمص برای این کهار تمهام
کارگاه های فعادی را که در سال ابتدای دوره در بازار صادرات حضهور نداشهتهانهد را جهدا
میکنیمص بعد یک بازه با تعداد  Tسال انتخاب واهیم کهرد 3سهپس رشهد متوسهط ههر
شا ص را تا سال آ ر دوره محاسبه میکنهیمل سهپی رشهد ههر شها ص را جداگانهه بها
وضعیت صادرکنندگی کارگهاه در سهال انتههایی دروه مهیسهنجیم و ضهری  bرا بهرای
رگرسیون  2برآورد واهیم نمودص
= a + b. Export i,T + ISICi + Yeari + Controlsi,0 + ei

lnXi,T −lnXi,0
T

رگرسیون 
1ص به جو در مورد متییر سرمایه سرانه که با کنترل روی اندازه کارگاه ضری مربوه به متییر مجازی صادرات هم از
منفی به مثبت تیییر عتمت داده و نیو بهصورت معنادار در آمده استص
2ص برای اطمینان از پایداری نتایجل کنترلهای دیگری نیو روی مدلها انجام گرفته استص مدلها یکبار دیگر
به صورت کتستر شده روی شناسه چهار رقمی هر صنعت انجام شده و همسنان ضرای معنادار باقی ماندهاندص
همسنین مدلهایی که بهصورت رگرسیون میانگین انجام شدهاند یکبار نیو بهصورت رگرسیون کوانتیل انجام
گرفته و همسنان معناداری ضرای بدون تیییر باقی ماندندص در مورد دیگر نیو بهددیل اینکه تعداد کارگاههای
موجود در مجموعه اطتعاتی در بر ی صنایع اص مثل مواد رذاییل فرآوردهای نفتیل کانیهای ریرفلوی و صصص
به نسبت صنایع دیگر بیشتر استل یکبار نیو مدل های فوق را بدون این صنایع انجام دادیم و با وجود تیییر در
مقادیرل اما ضرای همسنان معنادار باقی ماندندص
3ص یا میتوان تمام بازههای  Tدورهای موجود در مجموعه اطتعاتی در نیر گرفتص
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این رگرسیون توسط برنارد و ینسن ( )1999مورد استفاده قرار گرفهتل کهه متییهر
وابسته آن رشد شا ص های مورد نیر کارگاه استص  Export i,Tمتییر مجهازی صهادرات
در سال انتهایی دوره است و ضری آن ( )bنشان واهد داد که بهصورت میانگین رشهد
این شا صها در صادرکنندگان آینده 1از بقیه کارگاهها چه مقدار متفهاوت واههد بهودص
ضری متییر مجازی را میتوان بهصورت درصد تفاوت بین کارگاههای صادرکننده شهده
و کارگاههایی که همسنان در بازار دا ل فروش دارندل بیهان نمهودص 2در جهدول  2نتهایج
بر ی مدلها اجرا شده برای دورههای دو و چهار ساده گوارش میشودص
جدول  .2تفاوت رشد شاخصهاي صادرکنندهي آینده نسبت به کارگاههاي دیگر در آستانه
صادرکننده شدن براي دورههاي زمانی یک ،دو و چهار ساله
متغيرها

اشتیال
فروش کل
ارزش افووده
سرمایهگذاری
سرمایه
فروش سرانه
بهرهوری انرژی
ارزش افووده سرانه

دو سال گذشته
مشاهدات
ضریب

***

***

***

***

*

***

***





















چهارسال گذشته
مشاهدات
ضریب

 ***


 ***


 ***


 ***


 ***


 ***


 ***







1ص اشکادی که این مدل دارد اینکه اگر ما در ابتدای دوره کارگاه هایی را که در بازار صادرات حضور ندارند را جدا
می کنیم و بعد متییر مجازی سال انتهایی را مورد بررسی قرار میدهیم هیچ تضمینی برای عدم حضور
کارگاه های مورد نیر در بازارهای ارجی تا سال انتهایی دوره وجود ندارد و ممکن است نتایج بدست آمده را
دچار اشکال میکندص
2ص متییرهای کنترل نیو همانند مدلهای قبلی واهند بودص
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متغيرها

دو سال گذشته
مشاهدات
ضریب


TFP


سرمایه سرانه


دستمود


سایر پردا تیها


نیروی کار ریرتودیدی به کل

نیروی کار تحصیل کرده به کل 


بهرهوری سرمایه

***
سرمایهگذاری سرانه

*
فروش به سرمایه

بله
شناسه  4رقمی صنعت
بله
سال
بله
اشتیال (اندازه کارگاه)
بله
نوع مدیریت کارگاه
بله
مصرف انرژی کارگاه
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چهارسال گذشته
مشاهدات
ضریب

**



***









*

*

بله
بله
بله
بله
بله




















برای هر متییرل در سطر مقابل ستون اول هر مدل ضری  betaمربوه به رگرسیون شماره [ ]2گوارش
شدهاستصاعداد دا ل پرانتو انحراف معیار ضری  betaاست؛ همچنین اعداد ستون دوم هر مدل تعداد
مشاهدات را در هر مدل نشان میدهدص
همه مدلها بهصورت کتستر شده روی  ISICچهار رقمی و  Robustشده انجام شدهاندص تمام
متییرهای وابسته ابتدا بهصورت دگاریتمی محاسبه شدهاند سپس تیییرات متوسط آنها در طول دوره در
مدل قرار داده شدهاندص
ستارهها کنار ضرای نشانگر سطح معناداری هر ضری استص *ل **ل *** بهترتی نشانگر معناداری
ضری مورد نیر در سطح 5ل یک و یک دهم درصد استص
در انتهای جدول متییرهای کنترل شده هر مدل نشان داده شدهاندص
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نتایج همواره نشان از مویت صادرکنندگان آینده نسبت به بقیه کارگهاههها در رشهد
متوسط شا ص های مربوه به عملکرد در سالهای منتهی به صهادرات اعهم از اشهتیالل
فروش کلل ارزش افوودهل سرمایه و سرمایهگذاری داردص متوسهط رشهد متییرهها همهواره
تفاوت مثبتی بین صادرکنندگان و بقیه را نشان میدههد 1و در مهواردی نییهر اشهتیالل
فروشل ارزش افوودهل سرمایهگذاری و صصص عتوه بر مثبت بودن تفاوتل نتهایج معنهادار نیهو
هستص نتایج بهدست آمده برای دورههای دو و چهار سهال نیهو بههجهو در مهوارد انهد
2
تفاوتی با هم ندارندص
کارگاههایی که در آینده به بازارهای ارجی راه پیدا واهند کرد امروز شاهد رشهد
قابل توجهی در شا صهای عملکرد ود هستند چون ورود به بازارههای هارجی دارای
هوینه ثابتی است که فقط کارگاههای بورگتر و بهرهورتر توانایی تهمین آن هوینهههها را
واهند داشت (ملیتو )2003ص
 -7تغييرات عملکرد ،اندازه و بهرهوري کارگاهها پس از صادرات
در قسمتهای قبل کارگاه های صادرکننده همواره از مویت ویاهای در شا صها در
مقایسه با دیگر کارگاه ها بر وردار بودند و همچنهین در سهالههای قبهل از صهادرکننده
شدن در شا صهای مانند فروشل ارزش افووده و بهرهوری نیروی کار دارای رشهد قابهل
متحیهای نسبت به بقیهی کارگاهها که صادرکننده نشدهانهد را تجربهه کردنهدص در ایهن
قسمتل رشد آینده شا صها در کارگاههای صادرکنندهی امروز نسبت بهه کارگهاهههایی
که امروز فقط در بازار دا لی فروش دارند را برآورد میکنیمص
با توجه به تحقیق برنارد و ینسن ( )1999وجود انبوهی از کارگاهههایی کهه سهاالنه
وارد بازار صادرات می شوند یا از این بازار ارج میشوندل سب مهیشهود صهادرکنندگی
کارگاه در سال ابتدایی دوره و سال انتهایی دوره همبستگی باالیی با هم نداشهته باشهندص
به منیور روشن شدن این موضوعل درصهد ورود و هروج کارگهاه ههای صهنعتی از بهازار
صادرات را در تمام طول دوره بررسی کردیمص نتایج نشان میدهد که در میان کارگاههای
صنعتی ایران درصد قابل توجهی از کارگهاههها همهواره در حهال ورود و هروج در بهازار
صادرات هستند برای مثال همواره در سالهای مختلف باالی  26درصهد از کارگهاهههای
1ص به استثنای سرمایه سرانه و نیروی کار ریر تودیدی به کل نیروی کار
2ص کنترلهای الزم نییر قسمتهای قبل به منیور استحکام نتایج انجام شده استص
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حاضر در بازار صادرات از این بازار ارج شدهانهدص ایهن رقهم نااطمینهانی از آینهده بهرای
صادرکنندگان صنعتی امروز را نشان مهیدههدص 1در مهورد ورود نیهو نتهایج ورود  2تها 5
درصدی کارگاههای فعال در بازار دا لی به بازار صادرات را نشان میدهد که عهدد قابهل
توجهی استص با وجود این شا ص به روشنی مشهخص اسهت کهه صهادرکنندگان امهروز
ممکن استل همان صادرکنندگان دوره قبل نباشند و هر چه این دوره بورگتهر در نیهر
گرفته شود این گسستگی بیشتر واهد شدص برای رفع این مشکل سهعی هواهیم نمهود
همانند قبل دورهای شامل  Tسال را در نیر بگیریم و رشد متوسط شها ص مهورد نیهر
برای هر کارگاه را برای این دوره محاسبه بکنیم سپس متییرهای مجازی دو حادته بهرای
هر یک از حادت های ورود به صادراتل روج از صادراتل حضور مداوم در صادرات و عدم
حضور در بازار صادرات تعریف بکنیم:
Export i,T = 1
Export i,T = 0
Export i,T = 0
Export i,T = 1

& Start Export i = 1 if Export i,0 = 0
& Stop Export i = 1 if Export i,0 = 1
& Non Export i = 1 if Export i,0 = 0
& Both Export i = 1 if Export i,0 = 1

 Start Export iبهعنوان متییر مجازی ورود به بازار صادرات مقدار یکل اگر کارگاه
در ابتدای دوره صادرکننده نبوده و در پایان دوره در بازار صادرات حضور داشته باشهدل را
به ود میگیردص  Both Export iمتییر مجازی حضهور دامهم در بهازار صهادرات اسهت و
مقدار یکل اگر کارگاه در سالهای ابتدایی و انتهایی دوره در بازار صادرات حضور داشهته
باشدل را به ود میگیرد و  Stop Exportiمتییر مجازی روج از بازار صادرات است که
مقدار یکل اگر کارگاه در سال ابتدایی دوره صادرکننده بوده و در سهال انتههایی دوره در
این بازار حضور نداشته باشدل را به ود میگیردص همچنین  Non Export iمتییر مجازی
عدم حضور در بازار صادرات است و مقدار یکل اگر کارگاه نهه در سهال ابتهدایی و نهه در
سال انتهایی دوره در بازار صادرات حضور نداشته باشدل را به ود میگیردص تعریهف ایهن
چهار متییر مجازی بما کمک میکند مشکل ورود و روج به بازار صادرات را تا حدودی
حل کنیم و همچنین بها تفکیهک بنگهاه بهه آرهازگر صهادراتل تهر کننهده صهادرات و
صادرکنندگان دامم و فروشنده دا لی رشد آنها را برای شا صها مقایسه کنیمص

1ص این شا ص در میان کارگاههای امریکایی در سالهای  1984تا  1992در حدود  6درصد است (برنارد و ینسن
)1999
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براساس متییرهای مجازی که تعریف کردیمل مدلهایی را استفاده میکنهیم کهه در
آنها تفاوت شا صهای مورد نیر بین هر یک از حادتهای آرازگر صادراتل تر کننهده
صادرات و صادرکنندگان دامم را با بقیه کارگاهها نشان دهدص

lnX i,T − lnX i,0
= a + b1 . Start Export i + b2 . Both Export i
T
+ b3 . Stop Export i + ISICi + Controlsi,0 + ei

3 رگرسیون
 گوارش شهده3  در جدول3  نتایج رگرسیون1390  تا1387 برای دوره چهار ساده
استص
 ترککننده صادرات و، نتایج تفاوت رشد شاخصها در کارگاههاي آغازگر صادرات.3 جدول
90-87 صادرکنندهي دائم با بقيه کارگاهها براي دوره چهار ساله
خارج شونده مشاهدات
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دائم

آغازگر

متغيرها

***

***

***
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اشتیال
فروش کل
ارزش افووده
سرمایهگذاری
سرمایه
فروش سرانه
بهرهوری انرژی
ارزش افووده سرانه
TFP

سرمایه سرانه
دستمود
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متغيرها

آغازگر

دائم

سایر پردا تیها

*





**



***






*

**



**


نیروی کار ریرتودیدی به کل
نیروی کار تحصیل کرده به کل
بهرهوری سرمایه
سرمایهگذاری سرانه
فروش به سرمایه
شناسه  4رقمی صنعت
اشتیال (اندازه کارگاه)
نوع مدیریت کارگاه
مصرف انرژی کارگاه
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خارج شونده مشاهدات







*



















برای هر متییر ستون اول جدول یک مدل انجام شده استل در سطر مقابل هر متییر از ستون دوم تا
چهارم جدول ضرای سه متییر مجازی مربوه به آرازل حضور دامم و روج از بازار صادرات رگرسیون
شماره [ ]3گوارش شدهاستصاعداد دا ل پرانتو انحراف معیار ضری است؛ همچنین اعداد ستون آ ر
هر مدل تعداد مشاهدات را در هر مدل نشان میدهدص
همه مدلها بهصورت کتستر شده روی  ISICچهار رقمی و  Robustشده انجام شدهاندص تمام
متییرهای وابسته ابتدا بهصورت دگاریتمی محاسبه شده اند سپس تیییرات متوسط آنها در طول دوره
در مدل قرار داده شدهاندص
ستارهها کنار ضرای نشانگر سطح معناداری هر ضری استص *ل **ل *** بهترتی نشانگر معناداری
ضری مورد نیر در سطح 5ل یک و یک دهم درصد استص
در انتهای جدول متییرهای کنترل شده نشان داده شدهاندص

کارگاههای آرازگر صادرات در شها صههای اشهتیالل فهروش کهلل ارزش افهوودهل
سرمایهل فروش سرانهل بهرهوری نیروی کارل TFPل بهرهوری سرمایهل و نسهبت فهروش بهه
سرمایه تفاوت رشد مثبت و و در اکثر مواقع معناداری را نسبت به بقیه کارگاههها نشهان
میدهند؛ حاضران دامم در بازارهای صهادراتی نیهو در متییرههای اشهتیالل فهروش کهلل
ارزش افوودهل فروش سرانهل بهرهوری نیروی کارل TFPل بهرهوری سرمایهل و نسبت فروش
به سرمایه تفاوت رشد مثبت را نسبت به بقیه کارگاهها نشان میدهنهد امها تفهاوت ایهن
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کارگاهها با آرازگران صادرات در پایینتر بودن سهطح مویهت ایهن دسهته در مقایسهه بها
مویت آرازگران صادرات استص اما کارگاههایی که از بهازار صهادرات هارج واهنهد شهد
بهصورت معناداری در سرمایه ود افت واهند نمود همچنین ایهن کارگهاههها در اکثهر
متییرها رشد منفی را تجربه واهند کهرد امها در هیسکهدام ضهری تخمهین زده شهده
1
معنادار نیستص
مشکل این مدل در این است که اگر دوره چهار سال باشد و کارگاهی در سالههای
ابتدایی و انتهایی دوره در بازار صادرات حضهور داشهته باشهد مها آن را در دسهته صهادر
کننده دامم قرار میدهیم که در حقیقت میتواند اینگونه نبوده و این مشهکل بهرای ههر
یک از دو دسته دیگر نیو متصور استص برای حل این مشکل و پاسخ به سوال مقاده مبنی
بر اینکه آیا صادرات بهرهوری را افوایا میدهد؟ در این قسمت بهه جهای تعریهف سهه
متییر مجازی موصوفل از یک متییر به نام حضور پیوسهته ( )Cont_Export i,Tاسهتفاده
میکنیمص این متییر کارگاهها را به دو دسته کارگاه هایی که حضور پیوسهته در بازارههای
ارجی دارند و بقیه کارگاهها تقسیم میکندص حال میتوانیم رشد شا صهای مورد نیر
را بین کارگاه هایی که حضور پیوسته در بازارهای ارجی دارند و بقیه کارگاهها مقایسهه
بکنیمص
این متییر مقدار یک را زمانی به ود میگیرد که کارگاه بهصورت مهداوم در طهول
دوره صادرکننده بوده باشدص با استفاده از این متییر مجازی رگرسیون  4را اجرا هواهیم
کردص

lnX i,T − lnX i,0
= a + b. Cont_ Export i,T + ISICi + Controlsi,0 + ei
T

رگرسیون 4
در جدول  4نتایج مدلها با ترکی های متفاوت متییرهای کنتردهی گنجانهده شهده
استص ضر ای متییر مجازی حضور پیوسته برای رشد متییرههای اشهتیالل فهروش کهلل
ارزش افوودهل بهرهوری سرمایهل  TFPو نسبت فهروش بهه سهرمایه در مهدلهها بها تمهام
متییرهای کنتردی بهصورت مثبت معنادار اسهت ضهری متییهر مجهازی صهادرات بقیهه
متییرهای وابسته یا بهصورت معناداری مثبت نیست یها حتهی کمهی رشهد منفهی دارد؛

1ص همسنین یکبار نیو با حذف مشاهدات صنعت پتروشیمی (آیسیک  )24مدلهای موجود اجرا شدند و از نیر
معناداری بی تیییر مانند تنها تیییرات ایجاد شده مربوه به ضری متییر مجازی حضور دامم برای متییر  TFPو
متییر مجازی آرازگر صادارت برای متییر سایر پردا تی هاستص
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همچنین رشد متییر نسبت نیروی کار با تحصهیتت بهاال بهه کهل و نسهبت نیهروی کهار
ریرتودیدی به کل نیروی کار در مدلها با کنترلههای متفهاوت منفهی و معنهادار اسهتص
همچنین یکبار نیو با حذف مشاهدات صنعت پتروشیمی مدلهای موجود اجهرا شهدند و
متییرهای فروش سرانهل TFPل و بهرهوری سرمایه معناداری ود را از دسهت دادنهد؛ امها
متییرهای عملکردی همسنان معنادار باقی مانندص از این نتایج میتوان اینگونه برداشهت
کرد در مدلهای حاضر و در مجموعه اطتعاتی مورد استفاده کارگاههایی کهه بههصهورت
پیوسته در بازار صادرات حضورد دارند تنها در شا صهای عملکردی کارگاه مثل فهروش
ارزش افووده و اشتیال دارای رشد مثبت متفاوت معناداری نسبت بقیه کارگاهها هسهتند
و رشد بهرهوری شامل شا صهایی مثل TFPل بهرهوری نیروی کارل بهرهوری سهرمایه و
بهرهوری انرژی در کارگاههایی که بههصهورت پیوسهته در صهادرات حضهور دارنهد نتهایج
روشنی ندارند و در بر ی از شا صها دارای رشد مثبت و در بر ی دیگر رشد منفهی را
نشان میدهند و نمیتوان در مورد شا صههای بههرهوری کارگهاه ماننهد شها صههای
عملکردی نتایج روشنی گوارش کردص
جدول  .4نتایج تفاوت رشد شاخصهاي کارگاههایی که همواره در بازار صادرات حضور
داشتند با بقيه کارگاهها در دوره 1386 -90
متغيرها

ضریب

مشاهدات

اشتیال

***

***

***





*






فروش کل
ارزش افووده
سرمایهگذاری
سرمایه
فروش سرانه
بهرهوری انرژی
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متغيرها

ضریب

مشاهدات

ارزش افووده سرانه



*







*

*

*



*




TFP

سرمایه سرانه
دستمود
سایر پردا تیها
نیروی کار ریرتودیدی به کل
نیروی کار تحصیل کرده به کل
بهرهوری سرمایه
سرمایهگذاری سرانه
فروش به سرمایه





















شناسه  4رقمی صنعت
اشتیال (اندازه کارگاه)
نوع مدیریت کارگاه
مصرف انرژی کارگاه
برای هر متییر ستون اول جدول یک مدل انجام شده استل در سطر مقابل هر متییر ستون اول هر
مدل ضری مربوه به متییر مجازی حضور دامم (در تمام سالهای دوره) رگرسیون شماره [ ]4گوارش
شدهاستص اعداد دا ل پرانتو انحراف معیار ضری است؛ همچنین اعداد ستون دوم هر مدل تعداد
مشاهدات را در هر مدل نشان میدهدص
همه مدلها بهصورت کتستر شده روی  ISICچهار رقمی و  Robustشده انجام شدهاندص تمام
متییرهای وابسته ابتدا بهصورت دگاریتمی محاسبه شدهاند سپس تیییرات متوسط آنها در طول دوره در
مدل قرار داده شدهاندص
ستارهها کنار ضرای نشانگر سطح معناداری هر ضری استص *ل **ل *** بهترتی نشانگر معناداری
ضری مورد نیر در سطح 5ل یک و یک دهم درصد استص
در انتهای جدول متییرهای کنترل شده برای هر مدل نشان داده شدهاند.
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 -8نتيجهگيري و جمع بندي
در این تحقیق بهدنبال آشکار کردن ارتباه بین صادرات و عملکرد کارگهاه در ابعهاد
مختلف آنل در مجموعهه کارگهاه ههای صهنعتی ایهران بهودیمص بها اسهتفاده از روشههای
اقتصادسنجی ساده مویت صادرکنندگان در تمام شا صهای عملکردل بهرهوری و انهدازه
را نشان دادیمص
هم چنین مشخص شد که کارگاه صادرکننده در سالهای قبل از ورود به صهادرات
در رشد اکثر شا صهای نسبت به رقیبان دا لی عملکرد قابل متحیهای داشتهاندل امها
در شا ص های نییر سایر پردا تیهال بهره وری سرمایهل سرمایه سهرانهل نسهبت نیهروی
کار تحصیل کردو به کلل نسبت نیرو کار ریرتودیدی به کل نیروی کار و بهرهوری نیروی
کار رشد معنادار مثبتی نسبت به کارگاههایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار ندارنهدص
این نتیجه در راستای عدم رد فرضیه ود انتخهابی در ورود بهه صهادرات اسهت بهه ایهن
معنی که کارگاههای با عملکرد بهتر هستند که صادرکننده میشوند یا بههعبهارت دیگهرل
صادرکننده شدن و عملکرد بهتر در شا صهای مورد اشاره همبستگی باالیی دارندص
در ادامه فرضیه یادگیری حین صادرات آزمون نمهودیمص بها تفکیهک کارگهاههها بهه
آرازگر صادراتل تر کننده صادراتل صادرکنندگان دامم و فروشندگان دا لهی بهه ایهن
نتیجه رسیدیم که کارگاههایی که برای ورود به بازار صهادرات آمهاده مهیشهوند در اکثهر
شا صهای عملکردل بهرهوری و اندازه نییر اشهتیالل فهروش کهلل ارزش افهوودهل TFPل
سرمایه و بهرهوری نیروی کار سریعتر از بقیه رشد میکنند امها در شها صههایی مثهل
بهره وری انرژی و پردا تی به نیروی کار رشد معنادار را نسبت به بقیه کارگاههها تجربهه
نمیکنندص کارگاه هایی که در آستانه روج از بازار صادرات قهرار دارنهد در شها صههای
مورد مطادعه رشدی منفی تجربه میکنند تنها در متییر سرمایه است کهه تفهاوت رشهد
معنادار نسبت به بقیه داردص همچنین در میان کارگاه هال آنهایی که حضور پیوسهتهای در
بازار صادرات دارند تنها در بر ی شا صهای عملکردی نییهر اشهتیالل فهروش و ارزش
افووده رشد قابل متحیهای دارند و شا ص بهرهوری نتایج متفاوتی دارد بهطوریکهه در
متییرهایی مانند فروش سرانه و  TFPتفاوت رشد مثبت و معنهادار اسهتل و در شها ص
نسبت نیروی کار تحصیلکرده به کل نیروی کار و نسبت نیروی کار ریرتودیهدی بهه کهل
نیروی کار صادرکنندگان نسهبت بهه بقیهه کارگهاه هها رشهد منفهی معنهاداری را تجربهه
میکنندص
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در پایان میتوان جمعبندی کرد که فرضیه ود انتخابی ورود به بهازار صهادرات در
بین کارگاههای صنعتی ایهران رد نمهیشهودل امها در آزمهون فرضهیه یهادگیری در بهازار
30 صادرات نتایج کمی پیسیده استص همچنین موضوعاتی مانند ورود و روج در حدود
درصدی کارگاههای این بازار در هر سال و بر ی مشاهدات مربوه به بههرهوری انهرژی و
بسیاری مسایلی از این دست نیازمند توجه دقیقتر تحقیقات بعدی در این موارد استص
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