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 چکيده
بررسی نمودیم: ی صنعتی و صادرگنندگی آنها را ها بنگاهدر این تحقیق رابطه بین عملکرد 

ها کهه تنهها تودیهد کننهده بهرای بهازار دا لهی         ( تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه1)
 شدن قرار میگیرند چهه تیییراتهی   یی که در مسیر صادرکنندهها بنگاه( 2هستند چگونه است؟ )

 واهند ی صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تیییراتی به دحاظ عملکرد ها بنگاه( 3کنند؟ ) می
داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدههد کهه صهادرکنندگان ایرانهیل تودیدکننهدگان ممتهاز صهنعت        

%ل 37%ل نیهروی کهار   28%ل ارزش افهووده  34هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 
% یه صهورت معنهاداری   24ی انرژی نیو ور بهره%ل و در 26ی نیرو کار ور بهره%ل 25 وری کل بهره

ور ایرانهی در آسهتانه پیوسهتن بهه     دیدکنندگان دا لهی هسهتندص صهادرکنندگان بههره    بهتر از تو
کنند؛ حضور مداوم و های اشاره شده تجربه میلی رشد قابل توجهی در شا صادمل بین بازارهای

شهودل دهیکن   های عملکهردی کارگهاه همهراه مهی    پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شا ص
 روج از بازار صهادرات   چنین همها رشد قابل توجهی ندارد؛ این کارگاه وری درهای بهرهشا ص

با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه اسهتص بهرای انجهام ایهن پهاوها از اطتعهات تهابلویی        
 استفاده شده استص 1390تا  1382ی ها سالنفر ایران در  10های صنعتی باالی کارگاه

 JEL : F10بندي  طبقه
وریل  ی صنعتیل عملکرد بنگاهل بههره ها بنگاهلل صادراتل ادمل بین تجارت :يديهاي کل واژه

 دستمود و اشتیالل ارزش افووده
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 ص نویسنده مسئولل شماره تماس: 
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 مقدمه -1
ههای صهنعتی بها     وری کارگهاه در این تحقیهق رابطهه بهین عملکهردل انهدازه و بههره      

ههای صهادرکنندگان از بقیهه    ( تفاوت شها ص 1نماییم: )صادرگنندگی آنها را بررسی می
هایی که در مسهیر  ( کارگاه2ها که تنها تودید کننده دا لی هستند چگونه است؟ )ارگاهک

ههای صهنعتی پهس از    ( کارگهاه 3کنند؟ ) می شدن قرار میگیرند چه تیییراتیصادرکننده
ههای مهورد   ها  واهند داشهت؟ شها ص  صادرکننده شدن چه تیییراتی به دحاظ شا ص

وریل پردا هت دسهتمودل    ودیدل فروشل اشتیالل بهرههای صنعتی از قبیل تبررسی کارگاه
 گذاری و صصص استص سرمایه

ل میههان صههنعتگران و نیههو ادملهه بههین تجههارت مسهههدههههای رایههج در  یکههی از گههواره
وری و صصص  های تسهیل صادرات باعث رشد اشتیالل بههره سیاستمداران این است که برنامه

ههایی نییهر    ها و ارگان همین ددیل سازمان در تودیدکنندگان  واهد شدص در ایران نیو به
تخصصی صادرات و صصص   ل بانکصندوق ضمانت صادرات ایرانل سازمان توسعه تجارت ایران

یل مهذکور  ین دالتر متداولشکل گرفته و سعی در کمک به صادرکنندگان دارندص یکی از 
ها این است که صادرکنندگان در مهراوده بها  ریدارانشهان و رقابهت بها       از طرف این نهاد
افهوایا   سهب  ادمللی از تخصص فنی آنها بهره  واهند جست و این امر  فروشندگان بین
 واههد شهدص در ایهن پهاوها بهرآنیم تها اعتبهار ایهن          ها بنگاهوری در این  کارایی و بهره

 سی نماییمصرا برر ها گواره
ی هها  سهال افواید این است که همواره از ددیل دیگری که بر اهمیت این موضوع می

دور پیوستن ایران به سازمان تجهارت جههانی مطهرو بهوده اسهت و همهواره موافقهان و        
افهوایا  ههایی نییهرل    مخادفان سرسختی نیو داشته است کهه هرکهدام از آنهها اسهتدالل    

ایا رقابهتل افهوایا مطلوبیهت مصهرف کننهده و رشهد       وری و رشد اقتصهادیل افهو   بهره
تکنودوژی از سمت موافقان و اثرات بازتوزیعی زیاد و افهوایا بیکهاری از سهمت     تر سریع

ی صحیح در این زمینهه بسهیار   ها سیاستمخادفان نیو برای  ود دارندص از این رو انتخاب 
 باشدص و علمی می  های دقیق مشکل بوده و نیازمند بررسی

رشد مبتنی بر صادرات کشورهای تهازه   مسهدههای این پاوهال  دیگر از انگیوهیکی 
شود که توسعه صادرات و  صنعتی شده استص با مطادعه تجربه دیگر کشورهال مشاهده می

ران بسیار قوی برای رشد یهک اقتصهاد باشهدل     تواند یک نیروی پیا ل میادمل بین تجارت
های  شرقی را نام برد که در دهه رهای آسیای جنوبتوان کشو های بارز آن می که از مثال

http://farsi.tpo.ir/
http://farsi.tpo.ir/
http://www.egfi.org/
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گذشته با کمک صادرات توانستند رشدهای باال و مداومی را تجربه بکنند و این درحهادی  
درصد  8های بلند مدت به دنبال تحقق رشد اقتصای باالی گذاری است که ایران با هدف

د در ایهن راسهتا نیهو    مداوم بوده و هسهت و شهاید نتهایج ایهن تحقیهق بتوانه       صورت بهو 
 کننده باشدص  کمک

ههای   های کارگهاه های اقتصاد سنجی ساده و داده با استفاده از مدل در مقاده حاضرل
 هها را بها صهادرکننده بهودن آنهها نشهان      ی مختلف کارگهاه ها ویاگیرابطه  صنعتی ایرانل

ادرکنندگی ها با رشد قبل و بعهد از صه   رابطه صادرکننده شدن کارگاه چنین همدهیمص  می
 نماییمص   می را بررسی

دهد که صادرکنندگان صهنعتی ایهران همهواره از سهطح بهاالتری از       نتایج نشان می
 چنهین  ههم هها بر وردارنهدص    وری نسبت به بقیه کارگاه های اندازهل عملکرد و بهره شا ص

ها  صادرکنندگان صنعتی ایران در مسیر صادرکننده شدن رشد باالتری را در این شا ص
ی بعهد از صهادرات رشهد    ها سالها در کنند؛ اما کارگاه ها تجربه می سبت به باقی کارگاهن

ها از  ود  شدن نسبت به بقیه کارگاه ی در آستانه صادرکنندهها سالمعناداری مانند رشد 
 دهندص نشان نمی

 

 پيشينه تحقيق و مرور ادبيات -2
وری همهواره از  رهبحث در مورد نقا صهادرات در کمهک بهه رشهد اقتصهادی و بهه      

ی تجربهی از اطتعهات در سهطح کشهورها یها      هها  پاوهاگذشته مورد توجه بوده استل 
وری را در پی دارد یا  یهر   صنایعل برای آزمون نمودن این موضوع که صادارات رشد بهره

 3ل و دهوپو bو  a 2ل گیلهو و ویلیهامو  2000 1اند؛ مقهاالت بادهدوین  استفاده کرده
 اندص   یع ادبیات در این زمینه پردا تهبه تجم 2005

ای در ادبیات تجربی و در پهی آن در ادبیهات    حدود بیست سال قبل یک مسیر تازه
هها و   نیری گشوده شد که ددیل آن دسترسهی و اسهتفاده از اطتعهات در سهطح کارگهاه     

 دراتصها ادملهل و   بودص از اودین مقاالتی که از این اطتعات در بخا تجارت بهین  ها بنگاه
)ایهن دو نفهر کهار  هود را بها مقهاالتی در        1995 5و ینسهن  4استفاده کرد مقادهه برنهارد  

                                                           
1. Baldwin 
2. Giles and Williams 
3. Lopez 
4. Bernard 
5. Jensen 
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کننهده مسهیری    شهروع   1995و صصص ادامه دادند( بودص مقاده سال  2004ل 1999ی ها سال
ی بعد در سرتاسر جهان در کشهورهای مختلفهی بهه تحقیهق در مهورد      ها سالبود که در 
ی دا لی آنها پردا تندص در این مقاالت نتایج نشان داد کهه  های صادرکننده و رقبا کارگاه
هها نسهبت بهه فروشهندگان     های صادرکننده همواره از وضعیت برتری در شها ص  کارگاه

 دا لی قرار دارندص  
ورتهر هسهتند    ی بهرهها بنگاهها و  این کارگاه (1)دو فرضیه در این زمینه مطرو شد: 

های ثابهت در مسهیر صهادرات     یل آن نیو وجود هوینهشوند و دد که وارد بازار صادرات می
موانع ورود به  صورت بهها نییر هوینه بازاریابیل هوینه حمل و نقلل و صصص  استص این هوینه

تهر نتواننهد    وری پایین ی با بهرهها بنگاهشوند که  می سب بازار صادرات و تجارت  ارجی 
 گوینهدص  مهی  "رود بهه بهازار صهادرات    ودانتخهابی و "بر آنها چیره شوندص به ایهن فرضهیه   

( فرضیه دیگر در این حوزه یادگیری در حین صادرات اسهتص در ایهن فرضهیه عنهوان     2)
لی آنها به بهبهود عملکهرد   ادمل بین شود که جریان و انتقال دانا از  ریداران و رقبای می

فرضهیه   دوکهه   ایهن کمک  واهد کردص نکته قابل توجهه   ها بنگاهبعد از صادرکننده شدن 
 ادجمع نیستندصدووما مانعه
عملکههرد اسههتثنایی " ههود بهها عنههوان   1999 سههال در مقادههه 2و ینسههن 1برنههارد
کنندص در  ی امریکایی را تحلیل میها بنگاهتعامل میان صادرات و عملکرد  "صادرکنندگان

شهودص  مقاده سا تار و عملکرد بنگاه را قبلل حین و بعهد از صهادرات در نیهر گرفتهه مهی     
شود امها نتهایج   ها پذیرفته میضیه  ود انتخابی ورود به بازار صادرات برای این کارگاهفر

برای فرضیه آمهوزش در زمهان حضهور در بهازار صهادرات کمهی پیسیهده اسهت و بهرای          
 شودصوری این فرضیه رد میهای بهره شا ص

 ته مقاده وری بنگاه پردا از مقاالت دیگری که به اثر صادرات بر روی عملکرد و بهره
انهد بها    استص محققان دراین پهاوها سهعی کهرده    3کتریدیس و همکارانا 1998سال 

استفاده از اطتعات سه کشور کلمبیال مکویک و مراکا )کشورهای در حال توسهعه( بهه   
 هها  بنگهاه گذاری صادرات بر آموزش  هود بنگهاه و دیگهر    تهثیرسوال اصلی مقاده در مورد 

دهد که مشارکت در بازار صهادرات   بگویندص نتایج نشان می)آموزش حین صادرات( پاسخ 
   ضهعیفی  صهورت  بهه به طور طبیعی به مشارکت گذشته در بازار صادرات وابسهته اسهت و   

                                                           
1. Andrew Bernard 
2. J. Bradford Jensen 
3. Clerides, Lach, Tybout 
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وری کارگاه اثر داردص نکته مهم این مقاده این است که ایهن نتهایج    بر روی عملکرد و بهره
ی متفهاوتی شهبیه   هها  روشبا  ی کلمبیال مکویک و مراکا برای کشورهای درحال توسعه

 استص 1999و  1995مقاده برنارد و ینسن
صهادرات   هها  بنگهاه چرا تعدادی از "ای با عنوان  مقاده 2004 برنارد و ینسن در سال

کشهف عهواملی بهود کهه احتمهال      دنبهال   بهه رساندند که این مقادهه   به چاپ را  "کنند می
سرریو صهادرات   تهثیرگری از مقاده دهد و در بخا دی مشارکت در صادرات را افوایا می

فروشهند و  یی کهه فقهط در بهازار دا هل کهاال مهی      هها  بنگهاه های صادرکننده را بر  کارگاه
کنهدص نتهایج   مخارج دودتی صرف شده برای ارتقاء صادرات را آزمهون مهی   تهثیر چنین هم
ن اثهر  دهد هوینه باالی ورود به صادرات باعث کمتر شهد نشان می آمده در مقاده دست به

مخارج دودت برای بهبود و تسههیل فضهای    چنین همی دیگر است؛ و ها بنگاهسرریو روی 
 در بازار صادرات نداردص ها بنگاهصادرات اثر معناداری روی احتمال مشارکت 

 

 پيشينه مطالعات نظري -3

ی هها  بنگهاه به کمک انباشته شدن دانا تجربیل مقاالتی سهعی کردنهد ایهن رفتهار     
ل یکی از آنهاسهتص ایهن   12003ملیتو  ه دحاظ نیری مدل سازی بکنندص مدلاقتصادی را ب

عامهل تسههیل    عنهوان  بهه را  هها  بنگاهکند که ناهمگنی  مقاده از یک مدل پویا استفاده می
گیردص ههدف اصهلی ایهن مهدل وارد      در نیر می ها بنگاهکننده بازتخصیص منابع در میان 

ادملهل کهروگمن اسهتص نتهایج      ر مدل تجارت بینوری ناهمگون د یی با بهرهها بنگاهکردن 
ددیلی بر چگهونگی توزیهع    عنوان بههای ثابت ورود به بازار صادرات  این مدل وجود هوینه

ههای   دهد که چطهور هوینهه   نشان می چنین همدهدص را نشان می ها بنگاهاثر تجارت روی 
تیییهر   هها  بنگهاه صادرات به طرز قابل توجهی توزیع سهود حاصهل از تجهارت را در بهین     

ورتر وارد بازارههای  هارجی    و بهره تر بورگی ها بنگاهدهدص در حقیقت تنها تعدادی از  می
کنندص با این مکهانیوم کهاها موانهع تجهاری از طریهق       شده و منافع تجارت را کس  می

کند و از  وری کمتر را مجبور به  روج از چر ه تودید می ی با بهرهها بنگاهکاها قیمتل 
ی بها  هها  بنگهاه وری کمتر به سمت  ی با بهرهها بنگاهطریق باعث بازتخصیص منابع از این 
 شودص وری باالتر می بهره

                                                           
1. Marc J. Melitz 
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آیها صهادرکنندگان عملکهرد اسهتثنایی     "ای بها عنهوان    در مقادهه  2010در سهال  1دو
که  اینی صنعتی چین پردا ت و به نتایج از قبیل ها بنگاهبه بررسی شواهدی از  "دارند؟
صادرکنندگان  ل دوومای چینیها بنگاهی کشورهای توسعه یافتهل در میان ها نگاهببر تف 
رفتهار   گونهه  ایهن  وری باالتری ندارندص و در قسمت نیری مقاده سعی در مدل کهردن  بهره

ههای پیشهین   کندص ایده اصلی کار دو این بوده که بر تف مهدل  صادرکنندگان چینی می
صهنعت بها چهه شهدتی از     که  این ارجی را ناشی از سختی رقابت در بازارهای دا لی یا 

گیهردص بهرای چهین بها     کند در نیر مهی  ای که در آن کشور فراوان است استفاده می نهاده
ورتهری در   ی فعال در صنایع کاربر در بازار دا لی با رقبای بههره ها بنگاهنیروی کار ارزان 

بهر بهازار صهادرات     ع سهرمایه مقایسه با بازارهای  ارجی روبرو هستند و برعکس در صنای
 تری استص همواره دارای رقابت سنگین

(ل برنهارد و  2002مقاالت متعهدد دیگهری در ایهن زمینهه ماننهد ایتهون و کورتهوم )       
(ل ایتههونل کورتههومل و کرامههارز 2008(ل آدکههوراکیس )2008(ل شههانی )2003همکههاران )

ههای   و از جنبهه  انهد  هته ( به نیریهه پهردازی پردا   2017و کادیندو و همکاران ) (2011)
و صهادرکنندگی   هها  بنگهاه یی که منجر به رابطه مستقیم بین عملکهرد  ها مکانیوممختلف 
برقهرار اسهتص    " ود انتخابی"کانیوم ماندص در بر ی  شود را مورد بررسی قرار داده آنها می

در  وری باالتر انتخهاب میکننهد کهه صهادرکنند شهودندص      ی با بهرهها بنگاهبه این معنا که 
پهس از صهادرکردن    هها  بنگاهبر ی دیگر از نیریاتل مکانیوم یادگیری برقرار است؛ یعنی 

 (ص2005)مانند واگنر ) آورند وری باالتری را به دست می بهره
وری  دهیم که این رابطهه مسهتقیم بهین عملکهرد و بههره      در این پاوهال نشان می

 جود داردصی صنعتی و صادرگنندگی آنها در ایران نیو وها بنگاه
 

 ها داده -4
ههای صهنعتی مرکهو آمهار ایهران از سهال        های تابلویی کارگاهاز داده در این تحقیق

منبهع اصهلی اسهتفاده     عنهوان  بهنفر کارکن و باالتر  10های ل کارگاه1390دیایت  1382
منتشهر شهده توسهط     کهاال   های قیمت شده استص در کنار این منبعل از اطتعات شا ص

ههای اسهتفاده شهده در سهه دسهته       جصاصاص نیو اسهتفاده شهده اسهتص متییهر    بانک مرکوی 
)ماننههد ارزش کههل فههروشل ارزش افههوودهل ارزش سههرمایهل ارزش  متییرهههای عملکههردی

                                                           
1. Dan Lu 
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)مانند میوان اشهتیال( و   یل ارزش پردا تی به نیروی کار کارگاه و صصص(ل اندازهگذار هسرمای
فروش سرانه کارگاهل ارزش افووده سهرانهل   لTFP-1-وری کل عوامل ) مانند بهره وری بهره

وری انرژیل نسبت فهروش کهل بهه سهرمایهل      وری سرمایهل بهره ارزش سرمایه سرانهل بهره
گیرندص بررسی جهامع و شهامل مربهوه بهه     نسبت نیروی کار ماهر به سادهل و صصص( قرار می

 ها در پیوست قرار داردص  شناسایی داده

 

 هايق و نتایج مدلقروش تح -5
های مورد استفاده در  صوص مویت صهادرکنندگان  نتایج آماری برای اکثر شا ص

های مختلف پا برجاستل اما همهواره ایهن امکهان وجهود      یبند هکه در دست 2گوارش شده
ها میهان صهادرکنندگان و ریرصهادرکنندگان بها تیییهرات       دارد که بسیاری از این تفاوت

وع مدیریتل میوان مصرف انرژی و صصص پاسخ گفتهه  صنعت و بر ی دیگر از متییرها نییر ن
های آتی و متناظر با سواالتل تر به سواالت تحقیقل در قسمتشودص به منیور پاسخ دقیق
ی حداقل مربعهات معمهودی و اثهرات ثابهت اسهتفاده      ها روشاز رگرسیون چند متییره با 

ههای بها    ر کارگهاه ممکهن اسهت سها تار تودیهد د    که  اینبه ددیل  چنین هم واهیم کردص 
را بهه مهدل بهرآوردی  هود       های مختلف متفاوت باشدل کنترل روی انهدازه کارگهاه   اندازه

روش مهورد اسهتفاده را    چنهین  همابتدا مدل رگرسیونی و  کنیمص در هر قسمتلاضافه می
 کنیمصفرا ور همان قسمت تشریح سپس در ادامه نتایج مربوه به آن را گوارش می

 

 هاي صنعتی متفاوت هستند؟ ن از بقيه کارگاهآیا صادرکنندگا
 1رگرسهیون  از  هها  های صادرکننده و بقیهه کارگهاه   برای محاسبه تفاوت بین کارگاه

 3(1995استفاده  واهیم نمود این رگرسیون مشابه روشهی اسهت کهه برنهارد و ینسهن )     
 زیر است: صورت بهاستل که کار برده به

 Xit = a + b. Exportit + ISICi + Yeart + Controlsit + eit 
 1رگرسیون 

                                                           
های فیویکی قابل توضیح  تودید است که توسط نهاده ( آن بخا از تیییراتTFP) وری کل عوامل تودید ص بهره1

ترین های دوینسون و پ وجود داردص در اینجا ما از روش TFPهای مختلفی برای محاسبه  نیستص همسنین روش
 ایمص  دههای صنعتی ایران استفاده کر کارگاه TFPبرای تخمین 

 جداول و نمودارهای فایل پیوست ص2
3. Bernard & Jensen  
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بهرداری از دگهاریتم    iXاسهت  2که آشکارسازی به روش اثهرات ثابهت   1در این مدل
فهوودهل سهرمایهل   های مختلف هر کارگهاه از قبیهل اشهتیالل فهروش کهلل ارزش ا      شا ص

نشانگر متییر مجهازی    Exportiدر سمت راست  چنین هموری و صصص استص  دستمودل بهره
صادرات کارگاه است که دو حادت صفرل اگر کارگاه صادرات مستقیم نداشته باشد و یهکل  

گیهردص در ایهن حادهت ضهری  ایهن       اگر کارگاه صادرات مستقیم داشته باشد؛ به  ود می
در  چنهین  همها استص  ر درصد مویت کارگاه صادرکننده نسبت به بقیه کارگاهمتییر نشانگ

هها کنتهرل شهودل از جملهه متییرههایی کهه در        این مدل سعی شده بر روی بر ی متییر
( است این شناسه بهرای بخها   ISIC) ها به منیور کنترل وجود دارد شناسه صنعت مدل

در صهنعت   3720ع شهده و تها   در صهنعت مهواد رهذایی شهرو     1512تودیدات صنعت از 
شود که توابهع   ها اضافه می ص این متییر کنتردی با این استدالل به مدل3بازیافت ادامه دارد

های مختلف متفاوت بوده و ممکن اسهت بهه ایهن ددیهل      تودید و شرایط تودید در صنعت
های مختلهف متفهاوت باشهدص عهتوه بهر متییهر مجهازی         شرایط صادرکنندگان در صنعت

ههال متییهر مجهازی نهوع     ل متییرهای کنتردی دیگری نیو وجهود دارد؛ یکهی از آن  صنعت
)مقدار صفر اگر مدیریت بها بخها دودتهی و عمهومی باشهد و یهک اگهر        مدیریت کارگاه است 

شود کهه   ها می این متییر با این استدالل وارد مدلمدیریت کارگاه با بخا  صوصی باشد(ص 
اه دودتی و کارگاه بخا  صوصی وجود دارد و عهدم  تفاوت زیادی بین نوع مدیریت کارگ

از میوان اشهتیال کارگهاه    چنین همتواند باعث تورش در نتایج شودص  کنترل این متییر می
شا ص اندازه کارگاه اسهتفاده  هواهیم نمهودص از ایهن متییهر بها ایهن اسهتدالل          عنوان به

یکسان نیو درست نیسهت  های با صنعت فعادیت  شود که حتی در بین کارگاه استفاده می
ای کهه   ها را یکسان فرض کنیمص متییر کنترل تهازه  که ما تابع تودید و سایر شرایط کارگاه

ما بر متییرهای کنترل اضافه کردیم میوان مصرف انرژی کارگاه استص مصهرف انهرژی بها    
ههای   شود که در ایهران قیمهت انهرژی بهه نسهبت بهازار       ها اضافه می این استدالل بر مدل

ههای   تواند مویتی برای کارگاه تر قرار دارد و همین موضوع می ادمللی پایین رجی و بین ا
ههای صهنعتی ایهران از ایهن      شود که کارگاه سب ایرانی در مقابل رقبای  ارجی تلقی و 

توانهد روی   های  ارجی را کسه  کننهد و ایهن موضهوع مهی      طریق قدرت رقابت در بازار
 ها اثر گذار باشدص دلآمده از م دست بهدرستی ضرای  

                                                           
 ( استص1999) ( و برنارد و ینسن1995) این مدل شبیه مدل استفاده شده در مقاالت برنارد و ینسن ص1

2. ّFixed Effect Regressions 

 صنعت در مجموعه اطتعاتی وجود داردص 120بیا از  میچهاررق ISICسطح در  ص3
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( OLSهایی که با استفاده از روش حداقل مربعهات معمهودی )   ای از نتایج مدل نمونه
وابسته آورده شده اسهتل   ستون اول متییرهایآمده استص در   1جدول  ایم در اجرا کرده

های  های اندازه کارگاهل تعدادی مربوه به شا ص تعدادی از متییرهای مربوه به شا ص
 وری کارگهاه اسهتص   های بههره  و تعدادی نیو متییرهای مربوه به شا ص 1کارگاه عملکرد

نفر  250های باالی نفر و کارگاه 250های زیر هال کارگاهنتایج در سه قسمت تمام کارگاه
ها در کنترل آنهها  اندص در هر قسمت دو مدل انجام شده است تفاوت مدلی شدهبند هدست

کلهی و   صهورت  بهه هها   مجموعه اطتعاتی استفاده شده در مهدل هاستص روی اندازه کارگاه
ها از یک متییر مجازی برای کنترل زمهان   است به همین ددیل در مدل ها سالبرای همه 

ضری ل انحراف معیهار   عنوان بهاعداد گوارش شده در جداول  چنین همایمص  استفاده نموده
شود و نکته قابل ذکر  آورده میضری  متییر مجازی صادرات و تعداد مشاهدات هر مدل 

دگاریتمی است و متییر مستقل  صورت بهمتییر وابسته که  ایندیگر این است که به ددیل 
درصهد تفهاوت    عنهوان  بهتوان  مجازی استل ضری  متییر مجازی صادرات را می صورت به

 ها تلقی نمودص بین صادرکنندگان و بقیه کارگاه
صادرات به همهراه متییرههای مجهازی سهالل      ( متییر مجازی1) سیون مدلردر رگ

میوان مصهرف انهرژی کارگهاه     چنین هممتییرهای مجازی صنعتل نوع مدیریت کارگاه و 
درصهدی   37ص نتهایج نشهانگر برتهری    انهد  هدهنده استفاده شهد  عنوان متییرهای توضیح به

گهذاری   درصدی سهرمایه  62افوودهل درصدی ارزش  61درصدی فروش کلل  63اشتیالل 
ل TFPماننهد   ههایی  شها ص  چنهین  ههم صصص صادرکنندگان نسبت به بقیه کارگهاه اسهتص   و

تودیهدی و نیهروی کهار    کار ریر  های نیروی سرمایهل نسبتوری  وری نیروی کارل بهره بهره
کرده به کل نیروی کار و صصص در بین صادرکنندگان به طور متوسط بهاالتر از بقیهه    تحصیل
 باشندص   ها می کارگاه
 
  

 

                                                           
 فروشل ارزش افوودهل سرمایه ص1



 

 

 ها هاي صادرکنندگان نسبت به بقيه کارگاه تفاوت. 1جدول 

 ي بزرگها کارگاه ي کوچکها کارگاه ها تمام کارگاه متغير وابسته

 مشاهدات (2مدل ) (1مدل ) مشاهدات (2مدل ) (1مدل ) fe-(3مدل) (2مدل ) (1مدل )

******** اشتیال

 

********************* فروش کل

 

********************* ارزش افووده

 

یگذار هسرمای  *********************

 

***************** سرمایه

 

********************* فروش سرانه

 

وری انرژی بهره  ********************

 

********************* ارزش افووده سرانه

 



 

 ي بزرگها کارگاه ي کوچکها کارگاه ها تمام کارگاه متغير وابسته

 مشاهدات (2مدل ) (1مدل ) مشاهدات (2مدل ) (1مدل ) fe-(3مدل) (2مدل ) (1مدل )

TFP *********************

 

********* سرمایه سرانه

 

* دستمود

 

ها سایر پردا تی  ***************

 

تودیدی به کلریر نیروی کار  ******************

 

******************* نیروی کار تحصیل کرده به کل

 

سرمایه وری بهره  *************

 

ی سرانهگذار هسرمای  *********************

 

************** فروش به سرمایه

 



 

 ي بزرگها کارگاه ي کوچکها کارگاه ها تمام کارگاه متغير وابسته

 مشاهدات (2مدل ) (1مدل ) مشاهدات (2مدل ) (1مدل ) fe-(3مدل) (2مدل ) (1مدل )

رقمی صنعت 4شناسه    بله بله  بله بله بله بله بله 

  بله بله  بله بله لهب بله بله سال

)اندازه کارگاه( اشتیال   بله  یر  بله  یر بله بله  یر 

  بله بله  بله بله بله بله بله نوع مدیریت کارگاه

  بله بله  بله بله بله بله بله مصرف انرژی کارگاه

انحراف معیار  استص اعداد دا ل پرانتو [ گوارش شده1ربوه به رگرسیون شماره ]م برای هر متییرل در سطر مقابل ستون اول و دوم هر مدل ضری 

دهدص اما در  های کوچک و بورگ تعداد مشاهدات را برای هر متییر نشان میهای کارگاه اعداد ستون سوم در قسمت چنین همهستند؛  betaضری  

 شودصنشان داده می ها ستون سوم نتایج مربوه به مدل اثرات ثابتقسمت تمام کارگاه

 صورت دگاریتمی هستندص های وابسته به اندص تمام متییر شده انجام شده Robustچهار رقمی و  ISICصورت کتستر شده روی  ها به همه مدل

یک دهم  ک ول ی5ترتی  نشانگر معناداری ضری  مورد نیر در سطح  ها کنار ضرای  نشانگر سطح معناداری هر ضری  استص *ل **ل *** به ستاره

 درصد استص

 اندص در انتهای جدول متییرهای کنترل شده هر مدل نشان داده شده

 متییر مستقلل مدل دوم انجام نشده استص عنوان بهبرای متییر اشتیالل مدل دوم به ددیل وجود متییر کنتردی اندازه کارگاه )میوان نیروی کار( 
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و افهوایا در بر هی دیگهر از    هها  ( نشان از کاها در بر ی شها ص 2) نتایج مدل
تودیهدی  ریر کرده و نیروی کهار  های نیروی کار تحصیل ها نییر متییرهای نسبتشا ص

به کل نیروی کارل سرمایه سرانهل فروش سرانه و صصص در تفاوت بین صهادرکنندگان و بقیهه   
و  های ضرای  تیییهری نداشهته   عتمتکه  اینها دارد اما نکته قابل توجه روی این متییر

درصهدی سهرمایه در    36برای مثال تفاوت  1دهد معناداری ضرای  نیو تیییر را نشان نمی
( کاها داشته است اما معناداری آن تیییهری نکهرده   2) درصد در مدل 20( به 1) مدل

های مختلف در ستون سوم قسهمت  استص برای سنجا استحکام نتایج در شرایط و مدل
اثرات ثابت نیو گوارش شده استل نتایج این قسمت نیو تمام کارگاه نتایج مربوه به مدل 

 2کندصمی تهییدهای قبل را آمده قسمت دست بهنتایج 
 

 تغييرات در آستانه ورود به بازار صادرات صنعتی -6
پهردازیم و تفهاوت بهین    هها مهی   در این قسمت به فرآیند صادرکننده شهدن کارگهاه  

ها نشان دهیمص برای این کهار تمهام    اقی کارگاهشوند را با ب هایی که صادرکننده می کارگاه
انهد را جهدا    های فعادی را که در سال ابتدای دوره در بازار صادرات حضهور نداشهته   کارگاه
سهپس رشهد متوسهط ههر      3سال انتخاب  واهیم کهرد  Tکنیمص بعد یک بازه با تعداد  می

داگانهه بها   کنهیمل سهپی رشهد ههر شها ص را ج      شا ص را تا سال آ ر دوره محاسبه می
را بهرای    bسهنجیم و ضهری    وضعیت صادرکنندگی کارگهاه در سهال انتههایی دروه مهی    

 برآورد  واهیم نمودص 2رگرسیون 

 
lnXi,T−lnXi,0

T
= a + b. Exporti,T + ISICi + Yeari + Controlsi,0 + ei 

 رگرسیون 

                                                           
جو در مورد متییر سرمایه سرانه که با کنترل روی اندازه کارگاه ضری  مربوه به متییر مجازی صادرات هم از  هب ص1

 معنادار در آمده استص صورت بهمنفی به مثبت تیییر عتمت داده و نیو 

ها یکبار دیگر  ها انجام گرفته استص مدلهای دیگری نیو روی مدل اطمینان از پایداری نتایجل کنترلبرای  ص2
اندص  صورت کتستر شده روی شناسه چهار رقمی هر صنعت انجام شده و همسنان ضرای  معنادار باقی مانده به

رگرسیون کوانتیل انجام  صورت هباند یکبار نیو  رگرسیون میانگین انجام شده صورت بههایی که  همسنین مدل
های  ددیل اینکه تعداد کارگاه مورد دیگر نیو به گرفته و همسنان معناداری ضرای  بدون تیییر باقی ماندندص در

های ریرفلوی و صصص  های نفتیل کانی موجود در مجموعه اطتعاتی در بر ی صنایع  اص مثل مواد رذاییل فرآورد
های فوق را بدون این صنایع انجام دادیم و با وجود تیییر در  ستل یکبار نیو مدلبه نسبت صنایع دیگر بیشتر ا

 مقادیرل اما ضرای  همسنان معنادار باقی ماندندص

 ای موجود در مجموعه اطتعاتی در نیر گرفتص دوره Tهای  توان تمام بازه یا می ص3
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( مورد استفاده قرار گرفهتل کهه متییهر    1999) سناین رگرسیون توسط برنارد و ین
متییر مجهازی صهادرات    Exporti,Tگاه استص های مورد نیر کار وابسته آن رشد شا ص

میانگین رشهد   صورت به( نشان  واهد داد که bسال انتهایی دوره است و ضری  آن )در 
متفهاوت  واههد بهودص    ها چه مقدار  از بقیه کارگاه 1ها در صادرکنندگان آینده این شا ص

های صادرکننده شهده  درصد تفاوت بین کارگاه صورت بهتوان  ضری  متییر مجازی را می
نتهایج   2جهدول  در  2هایی که همسنان در بازار دا ل فروش دارندل بیهان نمهودص  و کارگاه

 شودص ار ساده گوارش میهای دو و چه ها اجرا شده برای دوره بر ی مدل
 

هاي دیگر در آستانه  ي آینده نسبت به کارگاه هاي صادرکننده تفاوت رشد شاخص .2جدول 

 هاي زمانی یک، دو و چهار ساله صادرکننده شدن براي دوره

 چهارسال گذشته دو سال گذشته متغيرها

 مشاهدات ضریب مشاهدات ضریب

****** اشتیال

 
****** فروش کل

 
****** ارزش افووده

 
****** یگذار هسرمای

 
**** سرمایه

 
****** فروش سرانه

 
****** وری انرژی بهره

 
 ارزش افووده سرانه

 
                                                           

هایی را که در بازار صادرات حضور ندارند را جدا  هاشکادی که این مدل دارد اینکه اگر ما در ابتدای دوره کارگا ص1
دهیم هیچ تضمینی برای عدم حضور  کنیم و بعد متییر مجازی سال انتهایی را مورد بررسی قرار می می

های مورد نیر در بازارهای  ارجی تا سال انتهایی دوره وجود ندارد و ممکن است نتایج بدست آمده را  کارگاه
 کندص  دچار اشکال می

 های قبلی  واهند بودص متییرهای کنترل نیو همانند مدل ص2
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 چهارسال گذشته دو سال گذشته متغيرها

 مشاهدات ضریب مشاهدات ضریب

 TFP **

 
 سرمایه سرانه

 
*** دستمود

 
 ها سایر پردا تی

 
 یروی کار ریرتودیدی به کلن

 
 نیروی کار تحصیل کرده به کل

 
 وری سرمایه بهره

 
**** ی سرانهگذار هسرمای

 
** فروش به سرمایه

 
 بله رقمی صنعت 4شناسه 

 
 بله

 
 بله سال

 
 بله

 
 بله )اندازه کارگاه( اشتیال

 
 بله

 
 بله نوع مدیریت کارگاه

 
 بله

 
 بله مصرف انرژی کارگاه

 
 بله

 
[ گوارش 2] مربوه به رگرسیون شماره betaدر سطر مقابل ستون اول هر مدل ضری   برای هر متییرل

اعداد ستون دوم هر مدل تعداد  چنین هماست؛  betaانحراف معیار ضری   استصاعداد دا ل پرانتو شده
 دهدص مشاهدات را در هر مدل نشان می

اندص تمام  شده انجام شده Robustچهار رقمی و  ISICصورت کتستر شده روی  ها به همه مدل 
اند سپس تیییرات متوسط آنها در طول دوره در  صورت دگاریتمی محاسبه شده های وابسته ابتدا به متییر

 اندص مدل قرار داده شده
ترتی  نشانگر معناداری  به ***ل **ل *ها کنار ضرای  نشانگر سطح معناداری هر ضری  استص  ستاره 

 استصیک دهم درصد  و یکل 5در سطح ضری  مورد نیر 

 اندص در انتهای جدول متییرهای کنترل شده هر مدل نشان داده شده
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هها در رشهد   نتایج همواره نشان از مویت صادرکنندگان آینده نسبت به بقیه کارگهاه 
ی منتهی به صهادرات اعهم از اشهتیالل    ها سالهای مربوه به عملکرد در  متوسط شا ص

اردص متوسهط رشهد متییرهها همهواره     ی دگذار هو سرمایفروش کلل ارزش افوودهل سرمایه 
و در مهواردی نییهر اشهتیالل     1دههد تفاوت مثبتی بین صادرکنندگان و بقیه را نشان می

گذاری و صصص عتوه بر مثبت بودن تفاوتل نتهایج معنهادار نیهو    فروشل ارزش افوودهل سرمایه
در مهوارد انهد     جهو  بهه نیهو  های دو و چهار سهال  آمده برای دوره دست بههستص نتایج 

  2تفاوتی با هم ندارندص
های  ارجی راه پیدا  واهند کرد امروز شاهد رشهد   هایی که در آینده به بازار کارگاه

ههای  هارجی دارای    های عملکرد  ود هستند چون ورود به بازار قابل توجهی در شا ص
هها را   آن هوینهه  تهمیننایی ورتر توا و بهره تر بورگهای  هوینه ثابتی است که فقط کارگاه

 (ص2003 )ملیتو  واهند داشت
 

 ها پس از صادرات  وري کارگاه تغييرات عملکرد، اندازه و بهره -7
ها در  ای در شا ص های صادرکننده همواره از مویت ویاه های قبل کارگاهدر قسمت

رکننده ی قبهل از صهاد  هها  سهال در  چنهین  همها بر وردار بودند و  مقایسه با دیگر کارگاه
وری نیروی کار دارای رشهد قابهل    های مانند فروشل ارزش افووده و بهره شدن در شا ص

انهد را تجربهه کردنهدص در ایهن      ها که صادرکننده نشده ی کارگاه ای نسبت به بقیه متحیه
ههایی   ی امروز نسبت بهه کارگهاه   های صادرکننده ها در کارگاه قسمتل رشد آینده شا ص

 کنیمص  ازار دا لی فروش دارند را برآورد میکه امروز فقط در ب
ههایی کهه سهاالنه     ( وجود انبوهی از کارگاه1999) با توجه به تحقیق برنارد و ینسن

شهود صهادرکنندگی    مهی  سب شوندل  شوند یا از این بازار  ارج می می صادراتوارد بازار 
با هم نداشهته باشهندص   و سال انتهایی دوره همبستگی باالیی  کارگاه در سال ابتدایی دوره

ههای صهنعتی از بهازار     کارگهاه  به منیور روشن شدن این موضوعل درصهد ورود و  هروج  
های دهد که در میان کارگاه صادرات را در تمام طول دوره بررسی کردیمص نتایج نشان می

هها همهواره در حهال ورود و  هروج در بهازار      صنعتی ایران درصد قابل توجهی از کارگهاه 
ههای   درصهد از کارگهاه   26ی مختلف باالی ها سالستند برای مثال همواره در صادرات ه

                                                           
 به استثنای سرمایه سرانه و نیروی کار ریر تودیدی به کل نیروی کار ص1
 های قبل به منیور استحکام نتایج انجام شده استصهای الزم نییر قسمتکنترل ص2
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انهدص ایهن رقهم نااطمینهانی از آینهده بهرای        حاضر در بازار صادرات از این بازار  ارج شده
 5تها   2در مهورد ورود نیهو نتهایج ورود     1دههدص صادرکنندگان صنعتی امروز را نشان مهی 

دهد که عهدد قابهل   ا لی به بازار صادرات را نشان میهای فعال در بازار د درصدی کارگاه
توجهی استص با وجود این شا ص به روشنی مشهخص اسهت کهه صهادرکنندگان امهروز      

در نیهر   تهر  بورگممکن استل همان صادرکنندگان دوره قبل نباشند و هر چه این دوره 
نمهود  گرفته شود این گسستگی بیشتر  واهد شدص برای رفع این مشکل سهعی  هواهیم   

سال را در نیر بگیریم و رشد متوسط شها ص مهورد نیهر     Tای شامل  همانند قبل دوره
برای هر کارگاه را برای این دوره محاسبه بکنیم سپس متییرهای مجازی دو حادته بهرای  

های ورود به صادراتل  روج از صادراتل حضور مداوم در صادرات و عدم  هر یک از حادت
 ریف بکنیم:حضور در بازار صادرات تع

Start Exporti = 1  if  Exporti,0 = 0  &   Exporti,T = 1 

Stop Exporti = 1  if  Exporti,0 = 1  &   Exporti,T = 0 

Non Exporti = 1  if  Exporti,0 = 0  &   Exporti,T = 0 

Both Exporti = 1  if  Exporti,0 = 1  &   Exporti,T = 1 

 Start Exporti متییر مجازی ورود به بازار صادرات مقدار یکل اگر کارگاه  عنوان به
در ابتدای دوره صادرکننده نبوده و در پایان دوره در بازار صادرات حضور داشته باشهدل را  

متییر مجازی حضهور دامهم در بهازار صهادرات اسهت و       Both Exportiگیردص  به  ود می
ی ابتدایی و انتهایی دوره در بازار صادرات حضور داشهته  اه سالمقدار یکل اگر کارگاه در 

متییر مجازی  روج از بازار صادرات است که  Stop Exportiگیرد و  باشدل را به  ود می
مقدار یکل اگر کارگاه در سال ابتدایی دوره صادرکننده بوده و در سهال انتههایی دوره در   

متییر مجازی  Non Exporti چنین هم گیردص این بازار حضور نداشته باشدل را به  ود می
عدم حضور در بازار صادرات است و مقدار یکل اگر کارگاه نهه در سهال ابتهدایی و نهه در     

گیردص تعریهف ایهن    سال انتهایی دوره در بازار صادرات حضور نداشته باشدل را به  ود می
ر صادرات را تا حدودی کند مشکل ورود و  روج به بازا چهار متییر مجازی بما کمک می

بها تفکیهک بنگهاه بهه آرهازگر صهادراتل تهر  کننهده صهادرات و           چنین همحل کنیم و 
 ها مقایسه کنیمص  صادرکنندگان دامم و فروشنده دا لی رشد آنها را برای شا ص

                                                           
)برنارد و ینسن  درصد است 6در حدود  1992تا  1984های  های امریکایی در سال این شا ص در میان کارگاه ص1

1999) 
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کنهیم کهه در   هایی را استفاده می براساس متییرهای مجازی که تعریف کردیمل مدل
های آرازگر صادراتل تر  کننهده   بین هر یک از حادت ورد نیرهای م آنها تفاوت شا ص

 ها نشان دهدص   صادرات و صادرکنندگان دامم را با بقیه کارگاه
lnXi,T − lnXi,0

T
= a + b1. Start Exporti + b2. Both Exporti

+ b3. Stop Exporti + ISICi + Controlsi,0 + ei 

 3رگرسیون 
گوارش شهده   3جدول در  3رگرسیون نتایج  1390تا  1387برای دوره چهار ساده 

 استص
 

کننده صادرات و  ت، ترکهاي آغازگر صادرا ها در کارگاه نتایج تفاوت رشد شاخص .3جدول 

 90-87 ها براي دوره چهار ساله ي دائم با بقيه کارگاه صادرکننده

 مشاهدات خارج شونده دائم آغازگر متغيرها
****** اشتیال

 


****** فروش کل

 


****** ارزش افووده

 


 یگذار هسرمای

 


*** سرمایه

 


**** فروش سرانه

 


* وری انرژی بهره

 


*** ارزش افووده سرانه

 


TFP ****

 


 سرمایه سرانه

 


 دستمود
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 مشاهدات خارج شونده دائم آغازگر متغيرها
* ها سایر پردا تی

 


 تودیدی به کلریر نیروی کار

 


* نیروی کار تحصیل کرده به کل

 


***** وری سرمایه بهره

 


 ی سرانهگذار هسرمای

 


***** فروش به سرمایه

 


 رقمی صنعت 4شناسه 

 

 )اندازه کارگاه( اشتیال

 نوع مدیریت کارگاه

 مصرف انرژی کارگاه

سطر مقابل هر متییر از ستون دوم تا برای هر متییر ستون اول جدول یک مدل انجام شده استل در 
رگرسیون  چهارم جدول ضرای  سه متییر مجازی مربوه به آرازل حضور دامم و  روج از بازار صادرات

اعداد ستون آ ر  چنین همانحراف معیار ضری  است؛  استصاعداد دا ل پرانتو [ گوارش شده3] شماره
 دهدص هر مدل تعداد مشاهدات را در هر مدل نشان می

اندص تمام  شده انجام شده Robustچهار رقمی و  ISICصورت کتستر شده روی  ها به همه مدل
اند سپس تیییرات متوسط آنها در طول دوره  صورت دگاریتمی محاسبه شده های وابسته ابتدا به متییر

 اندص در مدل قرار داده شده

ترتی  نشانگر معناداری  *** بهل **ل ها کنار ضرای  نشانگر سطح معناداری هر ضری  استص * ستاره
 استصیک دهم درصد  یک ول 5در سطح ضری  مورد نیر 

 اندص نشان داده شده ترل شدهدر انتهای جدول متییرهای کن 

 
ههای اشهتیالل فهروش کهلل ارزش افهوودهل      های آرازگر صادرات در شها ص کارگاه

مایهل و نسهبت فهروش بهه    وری سرل بهرهTFPوری نیروی کارل سرمایهل فروش سرانهل بهره
هها نشهان   سرمایه تفاوت رشد مثبت و و در اکثر مواقع معناداری را نسبت به بقیه کارگاه

دهند؛ حاضران دامم در بازارهای صهادراتی نیهو در متییرههای اشهتیالل فهروش کهلل       می
وری سرمایهل و نسبت فروش ل بهرهTFPوری نیروی کارل ارزش افوودهل فروش سرانهل بهره

دهنهد امها تفهاوت ایهن     ها نشان میسرمایه تفاوت رشد مثبت را نسبت به بقیه کارگاه به
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تر بودن سهطح مویهت ایهن دسهته در مقایسهه بها       ها با آرازگران صادرات در پایینکارگاه
هایی که از بهازار صهادرات  هارج  واهنهد شهد      مویت آرازگران صادرات استص اما کارگاه

هها در اکثهر   ایهن کارگهاه   چنین هم ود افت  واهند نمود معناداری در سرمایه  صورت به
متییرها رشد منفی را تجربه  واهند کهرد امها در هیسکهدام ضهری  تخمهین زده شهده       

 1معنادار نیستص
ی هها  سالمشکل این مدل در این است که اگر دوره چهار سال باشد و کارگاهی در 

باشهد مها آن را در دسهته صهادر      ابتدایی و انتهایی دوره در بازار صادرات حضهور داشهته  
نبوده و این مشهکل بهرای ههر     گونه این تواند دهیم که در حقیقت می کننده دامم قرار می

یک از دو دسته دیگر نیو متصور استص برای حل این مشکل و پاسخ به سوال مقاده مبنی 
سهه   دهد؟ در این قسمت بهه جهای تعریهف    وری را افوایا می آیا صادرات بهرهکه  اینبر 

 اسهتفاده  (Cont_Exporti,T)متییر مجازی موصوفل از یک متییر به نام حضور پیوسهته  
هایی که حضور پیوسهته در بازارههای    ها را به دو دسته کارگاه این متییر کارگاه کنیمص می

نیر  های مورد توانیم رشد شا ص کندص حال می ها تقسیم می  ارجی دارند و بقیه کارگاه
ها مقایسهه   و بقیه کارگاه هایی که حضور پیوسته در بازارهای  ارجی دارند را بین کارگاه

 بکنیمص  
مهداوم در طهول    صورت بهگیرد که کارگاه  این متییر مقدار یک را زمانی به  ود می

را اجرا  هواهیم   4رگرسیون دوره صادرکننده بوده باشدص با استفاده از این متییر مجازی 
 کردص

lnXi,T − lnXi,0

T
= a + b. Cont_ Exporti,T + ISICi + Controlsi,0 + ei 

 4رگرسیون 
های متفاوت متییرهای کنتردهی گنجانهده شهده     ها با ترکی نتایج مدل 4جدول ر د

ای  متییر مجازی حضور پیوسته برای رشد متییرههای اشهتیالل فهروش کهلل     استص ضر
هها بها تمهام     و نسبت فهروش بهه سهرمایه در مهدل     TFPوری سرمایهل ارزش افوودهل بهره
مثبت معنادار اسهت ضهری  متییهر مجهازی صهادرات بقیهه        صورت بهمتییرهای کنتردی 
حتهی کمهی رشهد منفهی دارد؛     معناداری مثبت نیست یها   صورت بهمتییرهای وابسته یا 

                                                           
های موجود اجرا شدند و از نیر ( مدل24)آیسیک  بار نیو با حذف مشاهدات صنعت پتروشیمیهمسنین یک ص1

و  TFPتیییر مانند تنها تیییرات ایجاد شده مربوه به ضری  متییر مجازی حضور دامم برای متییر معناداری بی

 صادارت برای متییر سایر پردا تی هاستصگر متییر مجازی آراز
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بهاال بهه کهل و نسهبت نیهروی کهار       رشد متییر نسبت نیروی کار با تحصهیتت   چنین هم
ههای متفهاوت منفهی و معنهادار اسهتص      ها با کنترلتودیدی به کل نیروی کار در مدلریر
های موجود اجهرا شهدند و   یکبار نیو با حذف مشاهدات صنعت پتروشیمی مدل چنین هم

وری سرمایه معناداری  ود را از دسهت دادنهد؛ امها    ل و بهرهTFPش سرانهل متییرهای فرو
برداشهت   گونه این توان متییرهای عملکردی همسنان معنادار باقی مانندص از این نتایج می

 صهورت  بهه هایی کهه   های حاضر و در مجموعه اطتعاتی مورد استفاده کارگاه کرد در مدل
های عملکردی کارگاه مثل فهروش   ند تنها در شا صپیوسته در بازار صادرات حضورد دار

ها هسهتند   ارزش افووده و اشتیال دارای رشد مثبت متفاوت معناداری نسبت بقیه کارگاه
وری سهرمایه و   وری نیروی کارل بهره ل بهرهTFPهایی مثل  وری شامل شا ص و رشد بهره

حضهور دارنهد نتهایج     پیوسهته در صهادرات   صهورت  بهه هایی که  وری انرژی در کارگاه بهره
ها دارای رشد مثبت و در بر ی دیگر رشد منفهی را  روشنی ندارند و در بر ی از شا ص

ههای  وری کارگهاه ماننهد شها ص   ههای بههره  توان در مورد شا صدهند و نمینشان می
 عملکردی نتایج روشنی گوارش کردص

 
هایی که همواره در بازار صادرات حضور  رگاههاي کا نتایج تفاوت رشد شاخص .4جدول 

 1386 -90ها در دوره  داشتند با بقيه کارگاه

 مشاهدات ضریب متغيرها

*** اشتیال

 



*** فروش کل

 


*** ارزش افووده

 


 یگذار هسرمای

 


 سرمایه

 


* فروش سرانه

 


 وری انرژی بهره
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 مشاهدات ضریب متغيرها

 ارزش افووده سرانه

 


TFP *

 


 سرمایه سرانه

 


 دستمود

 


 ها سایر پردا تی

 


* تودیدی به کلنیروی کار ریر

 


* نیروی کار تحصیل کرده به کل

 


* وری سرمایه بهره

 


 ی سرانهگذار هسرمای

 


* فروش به سرمایه

 

 رقمی صنعت 4شناسه 

 

 )اندازه کارگاه( اشتیال

 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 
[ گوارش 4ه( رگرسیون شماره ]ی دورها سالمدل ضری  مربوه به متییر مجازی حضور دامم )در تمام 

اعداد ستون دوم هر مدل تعداد  چنین همانحراف معیار ضری  است؛  اعداد دا ل پرانتو استص شده
 دهدص مشاهدات را در هر مدل نشان می

اندص تمام  شده انجام شده Robustچهار رقمی و  ISICصورت کتستر شده روی  ها به همه مدل
اند سپس تیییرات متوسط آنها در طول دوره در  رت دگاریتمی محاسبه شدهصو های وابسته ابتدا به متییر

 اندص مدل قرار داده شده
ی معنادارنشانگر  ترتی  به*** ل **ل ها کنار ضرای  نشانگر سطح معناداری هر ضری  استص * ستاره

 استص یک دهم درصد یک ول 5در سطح ضری  مورد نیر 

 .اند برای هر مدل نشان داده شده در انتهای جدول متییرهای کنترل شده
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 و جمع بندي گيري هنتيج -8
دنبال آشکار کردن ارتباه بین صادرات و عملکرد کارگهاه در ابعهاد   در این تحقیق به

ی هها  روشههای صهنعتی ایهران بهودیمص بها اسهتفاده از        مختلف آنل در مجموعهه کارگهاه  
وری و انهدازه   لکردل بهرههای عم اقتصادسنجی ساده مویت صادرکنندگان در تمام شا ص

 را نشان دادیمص

ی قبل از ورود به صهادرات  ها سالهم چنین مشخص شد که کارگاه صادرکننده در 
اندل امها   ای داشته های نسبت به رقیبان دا لی عملکرد قابل متحیه در رشد اکثر شا ص

نیهروی   وری سرمایهل سرمایه سهرانهل نسهبت   هال بهرههای نییر سایر پردا تی در شا ص
وری نیروی تودیدی به کل نیروی کار و بهرهریر کار تحصیل کردو به کلل نسبت نیرو کار
هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار ندارنهدص   کار رشد معنادار مثبتی نسبت به کارگاه

این نتیجه در راستای عدم رد فرضیه  ود انتخهابی در ورود بهه صهادرات اسهت بهه ایهن       
عبهارت دیگهرل    بهه  شوند یا ای با عملکرد بهتر هستند که صادرکننده میه معنی که کارگاه

 های مورد اشاره همبستگی باالیی دارندص صادرکننده شدن و عملکرد بهتر در شا ص
هها بهه    در ادامه فرضیه یادگیری حین صادرات آزمون نمهودیمص بها تفکیهک کارگهاه    

و فروشندگان دا لهی بهه ایهن    آرازگر صادراتل تر  کننده صادراتل صادرکنندگان دامم 
شهوند در اکثهر    هایی که برای ورود به بازار صهادرات آمهاده مهی    نتیجه رسیدیم که کارگاه

ل TFPوری و اندازه نییر اشهتیالل فهروش کهلل ارزش افهوودهل      های عملکردل بهره شا ص
ههایی مثهل    کنند امها در شها ص   از بقیه رشد می تر سریعوری نیروی کار  سرمایه و بهره

هها تجربهه    وری انرژی و پردا تی به نیروی کار رشد معنادار را نسبت به بقیه کارگاه بهره
ههای   هایی که در آستانه  روج از بازار صادرات قهرار دارنهد در شها ص    کنندص کارگاه نمی

کنند تنها در متییر سرمایه است کهه تفهاوت رشهد    مورد مطادعه رشدی منفی تجربه می
ای در  هال آنهایی که حضور پیوسهته  در میان کارگاه چنین همداردص معنادار نسبت به بقیه 

های عملکردی نییهر اشهتیالل فهروش و ارزش     بازار صادرات دارند تنها در بر ی شا ص
در  کهه  طوری بهرد اوری نتایج متفاوتی دای دارند و شا ص بهره افووده رشد قابل متحیه

شد مثبت و معنهادار اسهتل و در شها ص    تفاوت ر TFPمتییرهایی مانند فروش سرانه و 
نسبت نیروی کار تحصیلکرده به کل نیروی کار و نسبت نیروی کار ریرتودیهدی بهه کهل    

هها رشهد منفهی معنهاداری را تجربهه       نیروی کار صادرکنندگان نسهبت بهه بقیهه کارگهاه    
 کنندص می
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رات در بندی کرد که فرضیه  ود انتخابی ورود به بهازار صهاد  توان جمعدر پایان می
شهودل امها در آزمهون فرضهیه یهادگیری در بهازار       های صنعتی ایهران رد نمهی  بین کارگاه

 30در حدود  موضوعاتی مانند ورود و  روج چنین همصادرات نتایج کمی پیسیده استص 
وری انهرژی و   های این بازار در هر سال و بر ی مشاهدات مربوه به بههره  درصدی کارگاه

 تر تحقیقات بعدی در این موارد استص   دست نیازمند توجه دقیقبسیاری مسایلی از این 
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