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  چكيده
ي هاهت صادرات بنگاثر براحتمال صادرات و شدؤحاضر به بررسي عوامل م ي مطالعه    

پرداخته  1386بنگاه صنعتي در سال  12301هاي مقطعي صنعتي ايران با استفاده از داده
 گبزر ي با اندازه يهاهبنگادهد كه نشان ميو هكمن و به روش توبيت نتايج تخمين الگ. است

بيشتر، به نيروي كار فيزيكي  ي موجودي سرمايه ، نسبتترواحد نيروي كار پايين ي تر، هزينه
 هم. ت صادرات بيشتري هستندو داراي شد مي كنندبا احتمال بيشتري به صادرات مبادرت 

معني دار بر ثير مثبت و أتحقيق و توسعه در بنگاه ت يها دهد كه فعاليتچنين نتايج نشان مي
دار و مالكيت در بخش صنعت ايران معنيانساني  ي اما اثرسرمايه ؛عملكرد صادراتي بنگاه دارد

  .باشدنمي
  

مدل ، بنگاه، نوآوري ي ت صادرات، اندازهاحتمال صادرات، شد: هاي كليديواژه
  توبيت و هكمنرگرسيون 

  

                                                            
   تبريزاستاديار گروه اقتصاد دانشگاه  -نويسنده مسئول  *

  دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تبريز و مدرس دانشگاه پيام نور **
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  مقدمه -1
هاي اخير به طور تدريجي از  تجارت خارجي در سال ي در زمينه موجودمطالعات      

فاصله گرفته و وجود  معين ي صنعتهاهبنگا ميانفرض وجود تقارن و همگني در 
مبناي  بيشتر اين . است قرار داده يرا مورد توجه بيشتر هاهبنگا ميانناهمگني در 

معين تنها بخشي از مطالعات بر اين واقعيت بنا نهاده شده است كه در درون يك صنعت 
تنها در بازارهاي وارد بازارهاي صادراتي شده و مابقي به فروش محصوالت خود  هاهبنگا

ورود به  ند كهكگونه توجيه مي را اينمطالعات نظري اين پديده . ندكنداخلي اكتفا مي
ن مين مالي آأكه براي تاست ي ثابت هانهل برخي از هزيبازارهاي صادراتي مستلزم تقب

-ههزين(بايست بنگاه به يك سطح معين از سوددهي دست يابد تا بتواند موانع ورودمي
توان نتيجه گرفت كه بنابراين مي. تي را پشت سرگذاردبه بازارهاي صادرا) ي ثابتها

رهاي صادراتي را خواهند داشت و وري باال توان ورود به بازابا كارايي و بهره هاهتنها بنگا
 اي جزعرضهچاره است،ها از يك مقدار آستانه پايين  نوري آسطح بهرهيي كه هابنگاه

بديهي است شناسايي . تمام محصوالت خود در بازارهاي داخلي نخواهند داشت ي
يست ن تنها با تكيه براين گفتارهاي نظري ممكن هابنگاهصادراتي  عملكردثر بر عوامل مو

ثر بر ؤمطالعه بررسي و شناسايي عوامل مهدف اين . باشدو نيازمند تحليل تجربي مي
هاي اقتصاد سنجي گسسته  يري مدلايران با به كارگصنعتي ي هاهصادراتي بنگاعملكرد

ي صنعتي مركز آمار ايران در هاهي بنگاهي حاصل از طرح سرشماري كارگاهاهداد و
 پژوهش هاي مربوط به مقاله پس از مروري بر  ي در ادامه. باشد مي 1386ل سا
گيري و در وع ومعرفي الگو و روش تحليل تجربي، به تخمين الگوي تجربي و نتيجهضمو

  . پيشنهادها مبادرت خواهد شد ي نهايت ارائه
  موضوع پژوهش هاي مربوط به  مروري بر -2

تئوري سنتي تجارت بين الملل براساس دو فرض وجود بازده ثابت به مقياس و      
هاي اين تئوري  گيريبر اساس همين فروض تمامي نتيجه رقابت كامل بنا نهاده شده و

ها  خرد در اين تئوري هايبنگاهتجاري عملكردانجام گرفته و در مورد  در سطح كالن
 اقتصادداناني مانند هلپمن تئوري جديد تجارت كه با نام. بحثي به ميان نيامده است

در  و كرده است حلله را أشناخته شده است تا حدودي اين مس )1985(1وكروگمن

                                                            
1-Helpmanand Krugman 
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همراه بوده الملل كه با رشد قابل توجهي ي تجارت بينهاههاي اخير يكي از شاخ سال
. كرده استهاي تجارت خارجي را وارد مدل هابنگاهكه ناهمگني  است مطالعاتي

. شودميمربوط )2003(2و برنارد و همكاران)2003(1مشهورترين اين الگوها به كار مليتز
 ،هاي ثابت ورود به بازارهاي صادراتيان داد كه با در نظر گرفتن هزينهنش)2003(مليتز
وري درآن بنگاه ازيك حد د كه مقدار بهرهكن مي بنگاه زماني اقدام به صادراتيك 

  . آستانه باال برود
به بنگاه رود سوددهي و اندازه بنگاه نيز در وكه نشان دادند ) 2003(برناردوهمكاران     

چون سطح تكنولوژي  ييرهاتغيمهاي اخير  در سال .باشدثر ميؤصادراتي مبازارهاي 
صادراتي بنگاه  عملكردثر بر ؤنيز جزء عوامل م... انساني، مالكيت و ي بنگاه، سرمايه
 مرورها  ط به هر يك از آنودر اين بخش مباني نظري و تجربي مرب .اندبرشمرده شده

  .شود مي
  صادراتي بنگاه  عملكردبنگاه بر  ي ثير اندازهأت -2-1

توان رقابت در بازارهاي براي داشتن  هابنگاهاغلب اقتصاددانان بر اين باورند كه      
علت كه د كن عنوان مي)1995(3واگنر. بزرگ باشند ي بايست داراي اندازهجهاني مي

هاي بازارهاي صادراتي از قبيل هزينه اين امر اين است كه به دليل وجود موانع ورود به
- توليد در مقياس باال ميتنها با  ،...المللي و حمل ونقل، تعرفه، رعايت استانداردهاي بين

هاي به مقياس بر صرفهعالوه .واحد محصول را تقليل داد ي توان هزينه
به  مندي بيشتر از تخصصي كردن امور، امكان دستيابيعواملي چون بهره)1995(واگنر

 ي پذيري باال را از جمله داليل توجيه كنندهرفيت ريسكظكم و  ي منابع مالي با هزينه
مطالعات . دكن تمال صادركننده بودن آن عنوان ميبنگاه بر اح ي ثير مثبت اندازهأت

ند كه از بنگاه بر صادرات آن بوده ا ي ثير مثبت اندازهأت ي نشان دهندهتجربي فراواني 
براي ژاپن، گلسجر و )1976(4رپ ي توان به مطالعهها مي ميان آن
، )1986(7وزبراي فرانسه، كا) 1980(6كوايرئبراي بلژيك، آ)1980(5همكاران

                                                            
1-Melitz 
2-Bernard et al. 
3-Wagner 
4-Rapp 
5-Glesjeret al. 
6-Auquier 
7-Caves 
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در كشور  و براي اياالت متحده)1999(2برنارد و جنسن،دركشورچين)2005(1ليووشو
در .ددر كشور ژاپن اشاره كر)2009(3اخير توسط تودو ي مطالعه چنين لهستان و هم

 عملكردبنگاه بر  ي ثير مثبت اندازهأهاي اخير برخي از مطالعات نظري و  تجربي ت سال
كه است نشان داده  )2001(4استرالچيني. صادراتي بنگاه را مورد انتقاد قرار داده اند

وي چنين استدالل . داشته باشدثير منفي بر صادرات بنگاه أتتواند ميه بنگا ي اندازه
دستيابي به هاي كوچك با گسترش توليد به بازارهاي جهاني، به دليل  د كه بنگاهكنمي

كسب  احتمال، هاي به مقياسصرفه بازارهاي جديد و گسترش توليد و برخورداري از
هاي بزرگ در  درحالي كه بنگاه ؛بااليي براي صادرات دارند ي سود بيشتر و انگيزه

و گسترش توليد به بازارهاي جهاني هاي به مقياس بهره برده بازارهاي داخلي از صرفه
  .شودمنجر هاي به مقياس براي آنها تواند به زيانمي
مثبت تنها در سطوح  ي ند كه وجود رابطهانيز نشان داده)2001(5برهه بره و لفه لف    

و يا غير ي بزرگ اين رابطه عكس هابنگاهو در بين است محتمل هابنگاه ي پايين اندازه
بنگاه و  ي معكوس بين اندازه Uشود و به عبارتي يك رابطه به شكل ميمعني دار

  . صادرات آن وجود دارد
نشان داده  ،انجام دادهبراي كشور آلمان كه تجربي  ي در مطالعهنيز)1995(واگنر     

مطالعات ديگري چون . ادامه داردآستانه  ي مثبت تنها تا يك نقطه ي است كه رابطه
، )1998(8، لفه بره و همكاران)1994(7كومار وسيدارتان، )1992(6بناسورسي

 ي وجود يك رابطه ي نشان دهندهنيز)2001و1999(و استرالچيني )1998(9واكلين
 .ر بوده اندمعكوس بين اين دو متغيU به شكل غير خطي و 

 
  

                                                            
1-Liuand Shu 
2-Bernardand Jensen 
3-Todo 
4-Sterlacchini 
5-Lefebvreand Lefebvre 
6-Bonaccorsi 
7-Kumar and Siddharthan 
8-Lefebvre et al. 
9-Wakelin 
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  صادراتي بنگاه   عملكردبنگاه بر  ثير نوآوري درأبررسي ت-2-2
پيشرفت تكنولوژي با تجارت خارجي در مطالعات نظري و رابطه بين نوآوري و      

كيد أاغلب اين مطالعات بر اين نكته ت .است تجربي در سطح كالن بسيار مورد توجه بوده
را در بازارهاي  قدرت رقابت كشور يا صنعت،ري و پيشرفت تكنولوژياند كه نوآودهكر

ثير أت ي مطالعات خرد نيز نشان دهنده ).2001استرالچيني، (دهدجهاني افزايش مي
 مثبت نوآوري و تحقيق و توسعه در بنگاه بر قدرت رقابت بنگاه در بازارهاي صادراتي

پذيري و تواند رقابتنوآوري در بنگاه از دو طريق مي. )2007، 1پاپادوگونزوهمكاران(است
  :و احتمال  ورود بنگاه به بازارهاي صادراتي را افزايش دهد

ي مربوط به فرايند توليد هادر نوآوري هاي توليد كه معموالًكاهش هزينه  -
 . افتداتفاق مي

نوآوري از طريق ايجاد تنوع در محصوالت امكان افزايش قدرت رقابت غير  -
كيفي  يبه عبارت ديگر نوآوري به ارتقا. آوردقيمتي را براي بنگاه فراهم مي

اين اثر در  .دكن پذيرتر مينگاه را رقابتو ب مي انجامد              محصوالت 
 .)1994، 2ماسون و واگنر(دهدهاي مربوط به محصول بيشتر رخ مينوآوري

                     تحقيق و  در اغلب مطالعات تجربي،  نوآوري بنگاه با استفاده از مخارج     
تعداد حق اختراع  در برخي مطالعات نيز. گيري شده استآن اندازهR&D(3(ي توسعه

هاي به ثبت رسيده توسط بنگاه و تعداد محصوالت جديد توليد شده در بنگاه به عنوان 
اما در مجموع بيشتر اين مطالعات نشان . شاخص نوآوري بنگاه در نظر گرفته شده است

اين  ي ازجمله. اندثير مثبت نوآوري براحتمال صادرات توسط بنگاه بودهأت ي دهنده
، انگلستان در) 1994(4الق و همكارانهينرتوان به مطالعه گمطالعات مي

در كشور  )2001(واگنر، )1999و 1999(5در كشور ايتاليا، آندرتن) 1999(استرالچيني
پاپا دو گونز و  وو آلمان انگلستان در دو كشور  )2002(6آلمان، روپر و الو

لفه بره و برخي از مطالعات مانند . دكراشاره  ونانيدر) 2007(همكاران

                                                            
1-Papadogonas et al. 
2-Masonand Wagner 
3-Research and Development 
4-Greenhalgh et al. 
5-Anderton 
6-Roper and Love 
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و در كشور ايتاليا )2000(1بچتي و روسي ،در كشور كانادا)1998(همكاران
ثير معني داري بر أتR&Dنشان داده اند كه مخارج  در كشورچين) 2005(ليووشو

مثل نسبت نيروي كار با سطح علمي ولي ساير معيارهاي نوآوري  ،صادرات بنگاه ندارد
  .استثير مثبت و معني داري داشته أباال ت

  صادراتي بنگاه   عملكردثير مالكيت بنگاه بر أبررسي ت -2-3
ثر بر ؤترين عامل م ري مهمظنيز اشاره شد بر اساس مطالعات ن طور كه قبالً همان     

نوع  .)2003ميلتز، (باشدميوري بنگاه ورود يك بنگاه به بازارهاي صادراتي ميزان بهره
بسياري از اقتصاددانان اعتقاد و است وري بر بهرهثيرگذار أرهاي تكي از متغيمالكيت ي

وري و در نتيجه قدرت دارند كه بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي از كارايي و بهره
شود،  يكي از داليل عمده اي كه براي اين مساله ارائه مي. استرقابت باالتري برخوردار 

 هايبنگاه، چرا كه اغلب استتحت مالكيت دولت از محيط رقابتي  هايبنگاهدور بودن 
اي براي رقابت اي دولت انگيزههاي يارانهدولتي به دليل برخورداري از حمايت

دولتي  هايبنگاهوري پايين ساير عواملي كه باعث بهره .)1995، 2پاركر و مارتين(ندارند
  : شوند عبارتند ازمي

يكي از براي مثال . دولتي اهدافي غير از حداكثرسازي سود دارند هايبنگاه -
  .استدرآمد توزيع ها هاي اقتصادي دولتترين اهداف فعاليت مهم

 .است مشخص نشده و اغلب مبهم  دولتي دقيقاً هايبنگاهاهداف مديريتي در  -

 .باشدبه سختي قابل تعريف و توجيه مي هاهانگيز -

             هاي دولتي در بنگاهع مالي كه به عدم انضباط مالي بسهولت دسترسي به منا -
بروكراسي و سوء دولتي  هايبنگاهدر اغلب .)2000، 3فراكوئلي واربتا(دانجاممي

چنين استخدام نيروي كار با سطح مهارت باالتر توسط  هم.وجود دارد مديريت
- وري نيروي كار مياز لحاظ بهره هابنگاهخصوصي باعث برتري اين  هايبنگاه

 ).2005، 6؛ گوپتا1999، 5؛ كالسنز و جانكو1996، 4باربريز و همكاران(شود

                                                            
1-Becchettiand Rossi 
2-Parker and Martin 
3-Fraquelli  and Erbetta 
4-Barberis et al. 
5-Claessens and Djankov  
6-Gupta 
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-با مالكيت خصوصي داراي بهره هابنگاهشود تا اين عوامل باعث مي ي اگر چه همه     

تر  ها بيش و توان ورود به بازارهاي صادراتي در آن اشندقدرت رقابت باالتري ب ووري 
اند كه ورود به بازارهاي صادراتي دهكركيد أبر اين نكته تنيزبرخي از مطالعات ؛ باشد
خصوصي به مراتب كمتر  هايبنگاهكه در  استپذيري معيني از ريسك ي مند درجهنياز
دولتي از  هايبنگاهچنين  هم.)1،2001گونر-دوس اوقلو(باشددولتي مي هايبنگاهاز 

 هاي حمل و نقل برخوردارند كه ورود آنهزينهتخفيف در اي و هاي تعرفهبرخي معافيت
 عملكردثير مالكيت بر أبنابراين در ارتباط با ت ،دكن ي صادراتي تسهيل ميبه بازارها ها را

قضي را در انتايج متن مطالعات تجربي نيز. دكرتوان نتيجه گيري كلي صادراتي بنگاه نمي
نشان ) 2011(3ماراندوو ) 2011(2راگوسيسرودات و يم ي مطالعه. پي داشته است

اثر منفي مالكيت  ي نشان دهنده) 2007(4هاگمجرمطالعات  و مثبتاثر  ي دهنده
ر بر صادرات به رسد كه اثر اين متغيبه نظرمي .استصادراتي بنگاه  عملكردخصوصي بر 

-تواند اثر خصوصيو عدم كارايي اين بخش مي استعملكرد بخش خصوصي وابسته 

  .دكنسازي بر صادرات را تضعيف و حتي معكوس 
  
  
  صادراتي بنگاه  عملكردبر  نيروي كار ي هزينهثير أبررسي ت -2-4

د كه كن كاالهايي را صادر مي ، يك صنعت5بر اساس تئوري سنتي موجودي نهاده      
ساير كشورها داراي وفور نسبي مورد نياز براي توليد آن در داخل كشور نسبت به  هنهاد
نيروي كار فراوان باشد، دستمزد نيروي كار  ي براي مثال اگر كشوري داراي نهاده. باشد

- مربوط به اين نهاده درآن كشور پايين خواهد بود و اين امر مي ي و در نتيجه هزينه

چنين  هم. باشدكاالهاي كاربرتواند يك مزيت براي ورود به بازارهاي صادراتي 
نيروي كار به ازاي يك واحد محصول نشان  ي نشان داده است كه هزينه )1998(واكلين
نيروي  ي سطح تكنولوژي بنگاه، هزينه يو با ارتقا استسطح تكنولوژي بنگاه  ي دهنده

محصول كاهش خواهد  ي و قيمت تمام شده بدكار به ازاي يك واحد محصول كاهش يا
                                                            
1-Dosoglu-Guner 
2-Miroudot and Ragoussis 
3-Marandu 
4-Hagemejer 
5-Factor  Content 
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ليو و  ي مطالعه. تر خواهد بود يافت و بنگاه در صادرات محصوالت خود موفق
ت صادرات ثير منفي دستمزد سرانه برشدأت ي دهنده در كشورچين نشان  )2005(شو

  . است هابنگاه
2-5- صادراتي بنگاه عملكردثر بر ؤرهاي مساير متغي  

ي توليد هاهالملل، وفور نهادبر اساس تئوري سنتي موجودي نهاده در تجارت بين      
. روددر يك كشور عامل مهمي در افزايش حجم تجارت خارجي آن كشور به شمار مي

در ) 1999(درانگلستان، استرالچيني) 1998(واكلين ي مطالعهبراساس اين تئوري، 
 ي ت سرمايهثير مثبت شدأت ي در آلمان نشان دهنده)2004(1ورمولنايتاليا و 
ر متغي .استبر صادرات بنگاه بوده ) فيزيكي به نيروي كار ي نسبت سرمايه(فيزيكي

 ي روي كار يا همان سرمايهكيفيت مهارت نياست ديگري كه مورد توجه محققان 
رود كه بهره وري نيروي كار و در افزايش كيفيت نيروي كار انتظار ميبا . استانساني 

و بنگاه توان رقابت بيشتري داشته و امكان ورود به  بدي توليد كاهش ياها هنتيجه هزين
) 2001(لفه بره و لفه بره). 2007و همكاران،  پاپادو گونز(بازارهاي جهاني را داشته باشد

ند كه با افزايش سهم نيروي كار با سطح تحصيالت باال در كل شاغالن،  اهنشان داد
براساس تئوري سنتي تجارت بين ازسوي ديگر .يابدميزان صادرات بنگاه افزايش مي

فراوان، سرمايه  در كشورها با نيروي انساني غير ماهر) اوهلين-تئوري هيكشر(الملل
. انجامد و به كاهش صادرات مي استبر گذاري در آموزش نيروي انساني بسيار هزينه 

انساني برعملكرد  ي اثر منفي سرمايه ي چندين مطالعه تجربي نيز نشان دهنده
؛ ون 1999، 3؛ رامستتر1992، 2ويلمور(ي كشورهاي اندونزي و برزيل بوده استصادرات
  ).2002، 4ديجك

  الگوي تجربي تحقيق -3
در  از الگوي ارائه شده اغلب مطالعات تجربيصادراتي بنگاه،  عملكرددر بررسي      

از  در اين مطالعه عملكرد صادراتي با استفاده.انددهكراستفاده  شماره ي يك  نمودار
شودگيري ميت صادرات و گرايش به صادرات اندازهشد .ت صادرات با استفاده از شد

                                                            
1-Vermeulen 
2-Wilmore 
3-Ramstetter 
4-Van Dijk 
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ر و گرايش به صادرات با يك متغي ،نسبت صادرات هر بنگاه به توليد آن بنگاه سنجش
هاي داراي صادرات مقدار يك و براي ر براي بنگاهاين متغي .شودگيري ميمجازي اندازه

ر با استفاده اين متغيLogL :((بنگاه ي اندازه. دكن مقدارصفررا اختيار ميها ساير بنگاه
  .از لگاريتم تعداد شاغالن بنگاه اندازه گيري شده است

  الگوي مفهومي عوامل تعيين كننده ي عملكرد صادراتي بنگاه -نمودار شماره ي يك 

  
 1،2011الفونته و استوين:منبع

پژوهش هاي صنعتي با توجه به  هايبنگاهصادراتي  عملكرد ي رهاي توضيح دهندهمتغي
 :استموضوع به شرح زير  مربوط به 

دو روش در مطالعات تجربي  ي نوآوري معموالًگيربراي اندازه ):R(نوآوري بنگاه -
استفاده از ورودي نوآوري كه معياركمي آن مخارج  ؛گيردمورد استفاده قرار مي

R&D از  در اين مطالعه . و روش دوم استفاده ازخروجي نوآوري است است
اما با . بنگاه به عنوان معيار نوآوري در بنگاه استفاده خواهد شدR&Dمخارج 

براي  Rر مجازي ، از متغياستكم  هامقداراين مخارج دربنگاهكه  توجه به اين
مقدار يك R ؛شدنشان دادن وضعيت تحقيق و توسعه در بنگاه استفاده خواهد

-بنگاهبراي ساير را داراي تحقيق و توسعه و مقدار صفر  هايبنگاهبراي را 

  .دكن اختيارميها
ر بر صادرات بنگاه از يك براي نشان دادن اثر اين متغيO) :(مالكيت بنگاه -

متغيخصوصي  هايبنگاهر مجازي براي ر مجازي استفاده مي شود كه اين متغي
  .دكن دولتي عدد صفر را اختيار مي هايبنگاهو براي  1عدد 

                                                            
1-Lafuente and Stoian 



 
 1390نيمه ي دوم  ،6ي  ، سال سوم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................136

 

ر در اين متغيLogK :((لگاريتم نسبت موجودي سرمايه به نيروي كار بنگاه -
هاي برخي از مطالعات به منظور نشان دادن ميزان دسترسي بنگاه به نهاده

 ،توليد و در برخي ديگر براي نشان دادن سطح تكنولوژي بنگاه استفاده شده
ثير مثبت بر صادرات بنگاه داشته أولي در هر دو حالت انتظار مي رود كه ت

  .باشد
ر برابر نسبت تعداد نيروي كار با سطح اين متغيH :((انساني بنگاه ي سرمايه -

  .تحصيالت ليسانس و باالتر به كل شاغالن در نظر گرفته شده است
برابر لگاريتم : )LogW(نيروي كار به ازاي يك واحد محصول ي لگاريتم هزينه -

ر اين متغي. استنسبت دستمزد پرداختي به نيروي كار به كل شاغالن بنگاه 
  .استسطح تكنولوژي و در نتيجه بهره وري بنگاه  ي نيز نشان دهنده

رهاي فوق بر ثيراثرمتغيأتزمينه ي  هاي زيردر، فرضيهپژوهش هاي انجام گرفتهبراساس 
گيردو مورد آزمون قرارمي مي شود ر وابسته الگو در نظر گرفته متغي.  

  
  

  هاي تحقيقفرضيه -شماره ي يك  جدول
  منبع فرضيه

ت و گرايش به بنگاه اثرمثبت برشدياندازه:ي1فرضيه
  .صادرات در بنگاه دارد

، )1995(واگنر
  )2009(تودو و)2007(هاگمجر،)2005(ليووشو

ت و تر اثر اندازه بنگاه بر شدبزرگهايدربنگاه:2يفرضيه
  يابدگرايش به صادرات كاهش مي

 ،)1998(واكلين، )1998(لفه بره و لفه بره
  )2001(استرالچيني

وجود واحد تحقيق و توسعه در بنگاه اثرمثبت :3يفرضيه
ت و گرايش به صادرات در بنگاه داردبرشد.  

پاپادوگونزو ،)2001(استرالچيني
  )2007(همكاران

ت و گرايش به خصوصي بودن بنگاه اثرمثبت برشد:4يفرضيه
  .صادرات در بنگاه دارد

  )2011(و ماراندو) 2011(ميرودات و راگوسيس

ت و هاي فيزيكي بنگاه اثرمثبت برشدشدت سرمايه:5يفرضيه
  .گرايش به صادرات در بنگاه دارد

  )2005(ليو و شو، )1998(واكلين

ت هاي انساني بنگاه اثرمثبت برشدسرمايهموجودي:6يفرضيه
  .و گرايش به صادرات در بنگاه دارد

  )2004(رمولنو و)2001(استرالچيني

ت و نيروي كار در بنگاه اثرمنفي برشديهزينه:7يفرضيه
  .گرايش به صادرات در بنگاه دارد

  )1998(لفه بره و لفه بره
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  متدولوژي تحقيق -4
هاي صنعتي مركز آماري اين مطالعه از طرح سرشماري كارگاههاي داده تمامي     
 1386هاي آماري سالعلت استفاده از داده. دست آمده است به 1386در سال  ايرانآمار

به بعد هنوز منتشر نشده و امكان  1387هاي  هاي مربوط به سالاين است كه داده
بنگاه فعال   12310شامل اين طرح  1386در سال . باشدها مقدورنمي دسترسي به آن

براي تخمين الگو از . داراي صادرات بوده اند 1179ها تعداد  آن  باشد كه از بين مي
استفاده شده كه دراين قسمت علت به كارگيري 1استاتاروش توبيت و هكمن و نرم افزار 

 هاي در صورتي كه بخش قابل توجهي از داده. شودمي ها به اختصار شرح داده اين روش
د و در تخمين كنمورد بررسي مقدار صفر را اختيار  ي نمونه  ر وابسته درمربوط به متغي

رهاي متفاوت از متغي ي دو دسته بايد ،الگو، از كل اطالعات نمونه استفاده شود
رهايي هستند كه بر صفر يا غير صفر اول متغي ي دسته ؛توضيحي در الگو منظور شود

ي باشند و دسته يثر مؤر وابسته مبودن متغي ثر بر ميزان مقادير ؤرهاي مدوم متغي
در اين حالت، استفاده از روش . ندهستر وابسته غيرصفر متغيOLS داري  به نتايج تورش

رهاي توضيحي تفاوتي قائل بين اين دو دسته از متغيOLS زيرا روش  ؛شود منجر مي
از سوي ديگر در صورتي كه . بوددار خواهد  نشده و در نتيجه ضرايب برآورد شده تورش

ر وابسته محدود شود، به دليل تبعيت از مورد بررسي به مقادير غيرصفر متغي ي نمونه
در انتخاب نمونه، دچار ) هايي كه صادرات دارند انتخاب بنگاه(معين  ي يك ضابطه

به نتايج  OLSاستفاده از روش و در اين حالت نيز  مي شود 2تورش انتخاب نمونه
  ).525-524: 2002، 3وولدريج(مي انجامد داري  شتور

براي حل مشكل تورش انتخاب نمونه، استفاده از روش توبيت )1958(4توبين     
در اين . دكن را پيشنهاد مي) ML(نمايي روش حداكثرسازي تابع راست وتخمين الگو به

ها با  چه بنگاههاي صادركننده و  هاي حاضر در نمونه، چه بنگاه روش هر دو گروه بنگاه
توانند صادركننده باشند، در تخمين الگو وارد و  ه ميصادرات صفر كه به صورت بالقو

با اين وجود، مدل توبين توانايي . رودبدين گونه مشكل تورش انتخاب نمونه از بين مي

                                                            
1-Stata 
2-Sample selection Bias 
3-Wooldridge 
4-Tobin 
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ثر بر تصميم اوليه براي شركت در يك ؤرهاي توضيحي مجداسازي متغي
را ) صادرات(ت آن فعاليتثر بر مقدار يا شدؤهاي توضيحي مرو متغي) صادرات(فعاليت

اين  .دكن اين مشكل را نيز حل مي )1979( 1اي هكمن ندارد، روش توبيت دو مرحله
؛رهاي توضيحي به دو دسته تقسيم مي شوندروش بر اين فرض استوار است كه متغي 

دوم  ي دسته   ثر بر شركت در فعاليت مورد نظر و ؤرهاي ماول متغي ي دسته
البته بايد توجه داشت كه اين دو دسته . باشند ثيرگذار بر ميزان فعاليت ميأرهاي تمتغي

در اين روش . و ممكن است يكسان باشند ه الجمع نيستندرهاي توضيحي مانعاز متغي
ابتدا درمدل  .شود تجزيه ميو مدل رگرسيون خطي  2مدل توبيت به دو مدل پروبيت

در . شود ثر بر شركت عناصر نمونه در فعاليت مورد نظرتخمين زده ميؤپروبيت عوامل م
سپس در الگوي رگرسيون . دكن را اختيار مي 1و  0ر وابسته مقادير اين مدل متغي
براي ارتباط دادن اين دو . شود ت فعاليت مورد نظر برآورد ميثر بر شدؤخطي، عوامل م

ه و محاسب3زري به نام معكوس نسبت ميلمتغيالگو، براساس نتايج تخمين مدل پروبيت، 
نشان زمعكوس نسبت ميلضريب . شود ر توضيحي در الگوي دوم وارد ميبه عنوان متغي

بنابراين، در صورتي كه ضريب اين متغير . استانتخاب نمونه از خطاي ناشي  ي دهنده
به ايجاد  صفرمقادير  ر وابسته بامتغي توان نتيجه گرفت كه حذف دار باشد، مي معني

معني  ر بيد كه حتي اگر ضريب اين متغيكرالبته بايد توجه . خواهد شدمنجر تورش 
منجر ر وابسته به تخمين ضرايب بدون تورش اما غيركارا متغي صفرباشد، حذف مقادير 

هاي صنعتي  كه تنها تعداد اندكي از بنگاه در اين مطالعه با توجه به اين. خواهد شد
ر وابسته صفر غيرصفر دارند و براي حجم بزرگي از نمونه، مقدار متغيكشور، صادرات 

پاپا دو  و )2007(4، كره آ وهمكاران)2001(استرالچيني ي باشد، مطابق با مطالعه مي
صادراتي  عملكردثر بر ؤبه دو روشتوبيت و هكمن، اثر عوامل م) 2007(گونز و همكاران

 .ودش ها تخمين زده و نتايج مقايسه مي بنگاه

 
 
  

                                                            
1-Heckman 
2-Probit 
3-Inverse Mills Rati 
4-Correa et al. 
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 هاي تحقيقافتهي - 5
 ،در اين بخش پيش از تخمين الگوي مطالعه، براساس اطالعات جمع آوري شده       

در جدول شماره. شودمي توصيف هابنگاه صادراتبا  توضيحيرهاي روابط برخي از متغي 
 با(چككو هايبنگاهگروه  سهدر  آنت صادرات و انحراف معيار شدميانگين   ي يك

 )نفر 50بيش از  (بزرگ هايبنگاهو  )نفر 50تا  11(، متوسط )نفر 10تا  1نيروي كار
بنگاه بر حسب  ي طور كه مشاهده مي شود با افزايش اندازه همان .استنشان داده شده
صادرات بنگاه نيز به صورت محسوسي افزايش يافته ت شدميانگين  ،تعداد كاركنان

داراي واحد يا  هايبنگاهصادرات بين ت شدميانگين   ي دو در جدول شماره. است
بر اساس اين . مقايسه شده است اندنداشته R&Dيي كه مخارج هابنگاهو  R&Dمخارج 
 مراتب بيش.داراي مخارج تحقيق و توسعه به  هايبنگاه صادراتت شدمتوسط جدول 

خصوصي بودن دهد كه نشان مي نيز شماره ي سه  جدول  . استها  ازسايربنگاهتر 
بلكه نسبت به بخش دولتي،  مي شود باال  صادراتبنگاه بر خالف انتظار نه تنها موجب 

  . اندتري بودهپايين صادراتت شدخصوصي داراي متوسط  هايبنگاه
  هابنگاهو صادرات اندازه  -ي يك  جدول شماره

  تعداد بنگاه در نمونه  تعداد كاركنان
 نسبت صادرات به فروش

  انحراف معيار  ميانگين
 1-10 637 013/0 11/0 
 11-50 7752 031/0 14/0 
 16/0 047/0 3912 نفر كاركن و بيشتر 51 

  1386هاي صنعتي مركزآمار،  طرح آمارگيري از كارگاه: منبع
  

  و صادرات بنگاه R&Dمخارج  - ي دو  جدول شماره
 نسبت صادرات به فروش تعداد بنگاه در نمونه وضعيت تحقيق و توسعه بنگاه

  انحراف معيار  ميانگين
R&D 4276  040/0 15/0داراي مخارجهايبنگاه  

14/0 026/0  8025 هابنگاهساير  
 1386هاي صنعتي مركزآمار،  طرح آمارگيري از كارگاه: منبع

 
  

  



 
 1390نيمه ي دوم  ،6ي  ، سال سوم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................140

 

  صادرات بنگاه بنگاه مالكيتوضعيت  -ي سه  جدول شماره
 نسبت صادرات به فروش  تعداد بنگاه در نمونه مالكيت

  انحراف معيار  ميانگين
 14/0  030/0 11883 خصوصي يا تعاوني

 14/0  040/0 418 دولتي
  1386هاي صنعتي مركزآمار،  طرح آمارگيري از كارگاه: منبع

 
به تخمين الگوي تحقيق به ،در اين بخش پس از تحليل موضوع به صورت توصيفي     

 1ستون  شماره ي چهارنتايج تخمين  مدل در جدول . پرداخته مي شود توبيتروش 
در ستون دوم و سوم اين جدول، الگوي  و شماره ي چهاردر جدول . ش شده استگزار

نفر  50( بزرگ هايبنگاهو ) نفر 50زير(كوچك و متوسط هايبنگاهتحقيق در بين 
ايج به دست آمده به صورت نت. به روش توبيت تخمين زده شده است) تر كاركن و بيش

  :استزير 
- بنگاه كه با  ي ر اندازهمتغيLogL  ي در هر سه نمونهنشان داده شده است 

اين پديده نشان مي دهد  .باشددار ميمورد بررسي داراي ضريب مثبت و معني
با احتمال بيشتري به  بازارهاي صادراتي وارد  تر بزرگ ي با اندازه هابنگاه كه

 . اندشده
- ر مجازي تحقيق و توسعهضريب متغي)R (مورد بررسي  ي در هر سه نمونه

نقش اين مخارج در  ي اين موضوع نشان دهنده. استدار معني مثبت و كامالً
آوري ي و كيفي محصول و در نتيجه سودنوآوري در بنگاه و افزايش كم يارتقا

 . استپذيري بنگاه و رقابت
- رمجازي مالكيتضريب متغي)O (معنيبيثير مثبت ولي أت ي نشان دهنده 

 كل نمونه و درمياندر هاي غير دولتي بر صادرات  مالكيت بنگاه توسط بخش
، اين متغير اثر مثبت و نفركاركن 50زير هايبنگاهدر  .باشدميبزرگ  هايبنگاه
تر  كوچك هايبنگاهبنابراين، بخش خصوصي تنها در . دار بر صادرات داردمعني

بزرگ مالكيت بخش خصوصي اثر  هايبنگاهو در  مي كندعمل  كارابه صورت 
معني ر بيدر كل نمونه نيز اثر اين متغي. معني داري بر صادرات نداشته است

 . است
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- ر لگاريتم ضريب متغيفيزيكي ي ت سرمايهشد)LogK( در كل نمونه و در
اثر مثبت پيشرفت  ي كه نشان دهنده استمثبت و معني دار بزرگ،  هايبنگاه

اما بي معني بودن اين . باشدتكنولوژيكي و موجودي نهاده بنگاه بر صادرات مي
اهميت پايين  ي كوچك و متوسط نشان دهنده هايبنگاهر در ميان متغي            

 .استكوچك و متوسط  هايبنگاهفيزيكي در احتمال صادرات  ي سرمايه
چنين  بنگاه و همت تكنولوژي وضعيخص ديگري كه براي نشان دادن شا -

استفاده شده است لگاريتم نسبت سطح دستمزد به نيروي كار  ي فراواني نهاده
مطابق انتظار منفي بوده و ر نيز ضريب اين متغي.باشدمي) LogW(توليد بنگاه

بر قدرت و فراواني نيروي كار اهميت تكنولوژي بنگاه  ي نشان دهندهمجدداً 
 ي كاهش هزينه. توان ورود او به بازارهاي صادراتي استرقابت بنگاه و 

كاهش به كارگيري نيروي  ي دستمزد به ازاي هر واحد محصول نشان دهنده
و اين اتفاق باعث افزايش  استكار در فرايند توليد و مكانيزه شدن اين فرايند 

ايد اما ب.سودآوري بنگاه و افزايش توان ورود او به بازارهاي صادراتي مي شود
. بزرگ معني دار نمي باشد هايبنگاهر در بين د كه ضريب اين متغيكرتوجه 

نيروي كار از كل فروش اين  ي اين امر مي تواند به دليل پايين بودن هزينه
 .باشد هابنگاه

- انساني ي رسرمايهضريب متغي)H (ثير مثبت و معني دار بر احتمال صادرات تأ
كوچك و  هايبنگاهدر ميان  .داردبزرگ  هايبنگاهدر كل نمونه و در بين 

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه . ر معني دار نمي باشدمتوسط اثر اين متغي
تري مي  هاي نيروي انساني ماهر بهره بيش تر از توانايي بزرگ  هايبنگاه
 .ندگير

تمامي زمان  ضريب الگرانژ گزارش شده نشان دهنده معني دار بودن هم -
استها  تخمين دررها متغي. 

كه در روش توبيت ضرايت تخميني، اثر متغيرهاي توضيحي را بر  با توجه به اين     
دهند، بنابراين مقادير ضرايب به دست آمده قابل تفسير ر وابسته نشان مياحتمال متغي

رهاي توضيحي بر صادرات بنگاه، اثرات ثير هر يك از متغيأبراي بررسي مقدار ت. يستن
اثرات نهايي مقدار تغيير . برآورد شده استشماره ي پنج  ها به شرح جدول ننهايي آ
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متغيبر بنابراين . دهدر توضيحي را نشان مير وابسته به ازاي يك واحد تغيير در متغي
مقدار نسبت صادرات بنگاه  LogLاساس اين جدول، به ازاي يك درصد تغيير در 

كوچك و  هايبنگاهو در  029/0بزرگ،  هايبنگاهدر اين مقدار . افزايش مي يابد 024/0
بزرگ،  هايبنگاهبنگاه در  ي بنابراين بر خالف انتظار اثر اندازه. باشدمي 022/0متوسط، 

انساني  ي ر سرمايهچنين بر اساس نتايج به دست آمده اثر نهايي متغي هم. استتر  بيش
ي و نشان دهنده استقابل توجه  هارنسبت به ساير متغي ر در توسعهاهميت اين متغي 

 .صادرات بنگاه مي باشد ي
  ثر بر صادرات به روش توبيتؤنتايج تخمين عوامل م  -جدول شماره ي چهار 

كوچك هايبنگاه بزرگ هايبنگاه  كل نمونه   نمونه
t ي آماره ي آماره  t ضريب  ضريب  t يآماره ضريب  رمتغي  

40/7 * 48/0  07/10 * 14/0  49/19 * 25/0 LogL 

64/3 * 22/0  19/4 * 10/0  40/5 * 14/0  R 

10/2 * 68/0  56/0  02/0  59/1  09/0  O 

85/0  24/0  84/1 *** 23/0  05/2 ** 26/0  H 

51/1  04/0  66/4 * 05/0  13/4 * 05/0  LogK 

85/2- * 23/0 -  58/0 -  02/0 -  48/2- ** 08/0-  LogW 

78/0 -  12/1 -  43/3- * 82/1 -  66/2- * 58/1-  عرض ازمبدا
36/101  56/222  84/794 LR chi2 

09/0  07/0  11/0 Pseudo R2

4477/1637 -  9039/1508-  37/3363-  Log 
Likelihood 

سانسورشده 3119 سانسورشده 7997 11122 دهشسانسور سانسورنشده 787 سانسورنشده 392 تعداد مشاهدات 1179 سانسورنشده
معني دار در سطح ***-درصد 95معني دار در سطح اطمينان  **-درصد 99معني دار در سطح اطمينان  *

 درصد 90اطمينان 
 

  
  نتايج تخمين اثرات نهايي روش توبيت  - ي پنج جدول شماره

كوچك هايبنگاه بزرگ هايبنگاه  كل نمونه   نمونه
022/0  029/0  024/0 LogL 

01/0  020/0  013/0  R 

03/0  005/0  009/0  O 

01/0  047/0  024/0  H 
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002/0  009/0  004/0  LogK 

01/0 -  004/0 -  008/0-  LogW 

 
در اين قسمت به برآورد الگوي تحقيق با استفاده بت يپس از تخمين الگو به روش نو     

ارائه شده شماره ي شش  نتايج اين برآورد در جدول . از روش هكمن پرداخته مي شود
  :استنتايج به دست آمده از اين تخمين به شرح زير . است
  الگوي پروبيت -الف
     ي بنگاه، مخارج تحقيق و توسعه، سرمايه ي رهاي توضيحي، اندازهاز بين متغي 

فيزيكي بنگاه اثر مثبت و معني دار بر احتمال صادرات بنگاه  ي هيت سرماانساني و شد
منفي و بي معني LogWرر مجازي مالكيت مثبت و بي معني و اثر متغياثرمتغي.دارند
 .است
  الگوي رگرسيون خطي -ب

     از بين متغير رهاي توضيحي تنها دو متغيLogK  وLogW  اثر معني دار بر شدت
اي كه به ازاي يك به گونه است؛ مثبتت صادرات بر شدLogKاثر.صادرات بنگاه دارند
-افزايش مي 07/0 ي ت صادرات بنگاه به اندازهميزان شدLogK درصد افزايش در 

ر، و با افزايش يك درصدي در اين متغي استت صادرات منفي بر شدLogW اثر.يابد
يابدكاهش مي 13/0ت صادرات به ميزان شد. 

 كه نشان دهنده استدار در الگوي رگرسيون خطي معنيزيب عكس نسبت ميلضر      
آزمون  ي نتيجه.استتورش انتخاب نمونه  از لزوم استفاده از روش هكمن براي پرهيز ي

عدم وجود مشكل ناهمساني  ي نشان دهندهشماره ي شش در انتهاي جدول والد 
  .باشدواريانس در الگوي هكمن مي

تخمين الگو به روش هكمن - ي شش جدول شماره  
الگوي پروبيت الگوي رگرسيون خطي  نمونه

t ضريب آماره t ضريب آماره رمتغي  
39/1  27/0  12/26 * 44/0 LogL 

02/1  13/0  62/6 * 25/0  R 

24/0  03/0  28/1  11/0  O 

48/0  16/0  86/2 * 53/0  H 

05/2 ** 07/0  62/4 * 06/0  LogK 

07/2- ** 13/0 -  12/1 -  06/0-  LogW 
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83/0 -  92/1 -  37/4- * 82/3-  عرض ازمبدا
87/1 ** 05/1 λزعكس نسبت ميل 

66/8  Prob.( 1938/0 دو والد-كايآماره (
درصد 95معني دار در سطح اطمينان ** - درصد 99معني دار در سطح اطمينان *   

 
 

  نتيجه گيري - 5
بنگاه كه از طرح  12301ي آماري هاهحاضر با بهره گيري از داد ي مطالعه     

چنين با به  مركز آمار حاصل شده است و هم از سويي صنعتي هاهسرشماري كارگا
ترين عوامل  مهمهاي گسسته به بررسي برخي از  تخمين مدل يها روش  كارگيري 

آمده  دست به صنعتي در ايران پرداخته و نتايج زير هايبنگاهصادراتي  عملكردثر بر ؤم
  :است

             و در  صادرات بنگاه دارداحتمال ثير مثبت و معني دار بر أبنگاه ت ي ندازها -
اول اين مطالعه  ي بنابراين، فرضيه .استتر اين اثر بيشتر  هاي بزرگ بنگاه

به عبارت ديگر، . دوم را پذيرفت ي توان فرضيهولي نمي است، ييد شدهأت
تر  هاي بزرگ بر عملكرد صادراتي بنگاه نه تنها در بنگاه بنگاه ي اثراندازه

هاي  اين نتيجه لزوم اعمال سياست. باشدبلكه بيشتر نيز مي ،يابدكاهش نمي
ايش صادرات صنعتي موجود را براي افز هايبنگاهحمايتي در جهت رشد 

 . دهدكيد قرار ميأصنعتي مورد ت
چون مخارج  رهايي همدر بنگاه و سطح تكنولوژي بنگاه كه با متغي نوآوري -

R&Dنيروي كار به ازاي  ي ينهز، نسبت موجودي سرمايه به نيروي كار و ه
 هابنگاهدار بر صادرات ثير مثبت و معنيأگيري شده تيك واحد محصول اندازه

بر اساس . شودييد ميأسوم، پنجم و هفتم مطالعه ت ي بنابراين فرضيه. دارد
براي  هابنگاههاي تشويقي  د كه سياستكرتوان عنوان اين نتيجه گيري مي

تكنولوژي توليد مي تواند در افزايش  يافزايش مخارج تحقيق و توسعه و ارتقا
دهد كه دو چنين نتايج نشان مي هم .ثر واقع شودؤصادرات صنعتي كشور م

متغيت سرمايهر شد ت صادرات و هزينه نيروي كار تنها عواملي هستند كه شد
ها درجهت  ها و مساعدت آندرنتيجه، تجهيز مالي بنگاه. ندكن ثر ميأرا مت

 .را تسريع بخشدصادرات  ي توسعه تواندميدستيابي به تكنولوژي پيشرفته 
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صادرات در مقايسه با  ي بر خالف انتظار عملكرد بخش خصوصي در حوزه -
دولتي ميانگين  هايبنگاهبلكه  است بخش دولتي نه تنها رضايت بخش نبوده

اگرچه اين پديده . اندغير دولتي داشته هايبنگاهتري نسبت به  صادرات بيش
نشان در عين حال ، هاي دولتي باشدتر بنگاه بزرگ ي تواند به دليل اندازهمي

 بنابراين، فرضيه .است عدم كارايي بخش خصوصي در بخش صنعت  ي دهنده
كه تعداد زيادي از  با توجه به اين. دكرييد أچهارم مطالعه را نمي توان ت ي

ي صنعتي توسط نهادهاي غيردولتي از جمله بخش تعاوني و خصوصي هاهكارگا
ش كارايي افزاي برايها و انجام اقدامات مقتضي  تقويت اين بخش. شوداداره مي

چنين  هم .ثر واقع شودؤتواند در افزايش صادرات صنعتي مها مي اين بخش
هايي كه تعداد دهد كه مالكيت بخش خصوصي در بنگاهنتايج نشان مي

ها باشد اثر بخش بوده و به بهبود صادرات اين بنگاهمي 50ها زير  كاركنان آن
بنگاه و  ي اندازهدهد كه افزايش اين موضوع نشان مي. شده استمنجر 

هاي بزرگ از قبيل نياز به منابع مالي زياد بنگاه ي مشكالت ناشي از اداره
براين اساس حمايت از . دكن عملكرد صادراتي بخش خصوصي را مختل مي

تواند در بهبود ها به صادرات مي هاي خصوصي بزرگ و تشويق آنبنگاه
 .صادرات صنعتي مفيد باشد

دار بودن اثر سطح تحصيالت كاركنان دهنده غيرمعني نتايج اين مطالعه نشان -
. شودييد نميأششم مطالعه ت ي براين اساس فرضيه. استبر صادرات بنگاه 

آموزشي كشور با نيازهاي بخش  نظامعدم انطباق ناشي از توان اين امر را مي
دانشگاهي كشور به سمت تربيت  ي بنابراين حركت مجموعه. دانست صنعت

هاي مناسب و سازگار با نياز بازاركار بخش  رتانيروي انساني با سطح مه
پذيري وري نيروي كار و در نتيجه رقابت تواند در افزايش بهرهصنعت مي

 .محصوالت صنعتي در بازارهاي جهاني مفيد به فايده باشد
ساير  نامه كارگيري ابزار پرسشه طريق بشود از براي مطالعات آتي نيز پيشنهاد مي     

از جمله عوامل مديريتي و محيطي مورد بررسي را صادراتي بنگاه  عملكردثر بر ؤعوامل م
هاي خدماتي نيز مورد  توان درميان بنگاهچنين موضوع حاضر را مي هم. دهندقرار

  . دكرمطالعه قرار داد و نتايج را مقايسه 



 
 1390نيمه ي دوم  ،6ي  ، سال سوم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................146

 

  عبمنا
- Anderton B.(1999)« UK Trade Performance and the Role of 

Product Quality, Innovation and Hysteresis: Some Preliminary 
Results», Scottish Journal of Political Economy, 46, pp. 570-

595. 
- Anderton, B.(1999)« Innovation, Product Quality, Variety and 

Trade Performance: an Empirical Analysis of Germany and the 
UK», Oxford Economic Papers 51, pp. 152-167. 

- Auquier, A. (1980)« Sizes of firms, exporting behaviour, and 

the structure of the French industry», The Journal of 

Industrial Economics, 29, pp. 203-218. 
- Barberis, N., Boycko, M., Shleifer, A., Tsukanova, N(1996)« 

How Does PrivatizationWork? Evidence from the Russian 
shops», Journal of Political Economy, Volume 104, pp. 764-

790. 
- Becchetti, L., and S. Rossi (2000)«The Positive Effect of 

Industrial District on the Export Performance of Italian Firms», 

Review of Industrial Organization, 16 (1): 53-68. 
- Bernard, A. B., and J. B. Jensen (1999) «Exceptional Exporter 

Performance: Cause, Effect, or Both?»,Journal 

oflnternational Economics, 47 (1): 1-25. 
- Bernard, Andrew B. and J. Bradford Jensen and Peter K. 

Schott(2003)« Falling Trade Costs, Heterogeneous Firms, and 

Industry Dynamics», Yale School of Management Working 

Papers, ysm357, Yale School of Management. 
- Bonaccorsi, A. (1992)« On the Relationship between Firm Size 

and Export Intensity», Journal of International Business 

Studies, 23 (4): 605-635. 
- Caves, R. (1986) Exporting behavior and market structure: 

evidence from the United State, In Jong, H., and Sheperd, 
W.G. (Eds), Mainstreams in Industrial Organizations, 
Martinus Nijhof, Dordecht, pp. 189-210. 



 
  147.........................  ....  شركت هاي توليدي بررسي عوامل موثر بر عملكرد صادراتي 

 

 
 

- Claessens, Stijn, and Simeon Djankov (1999)« Ownership 

Concentration and Corporate Performance in the Czech 
Republic», Journal of Comparative Economics, Vol. 27(3): 

498.513. 
- Correa, P., M. Dayoub and M. Francisco (2007) Identifying 

Supply-Side Constraints to Export Performance in Ecuador: an 
exercise with investment climate survey data, World Bank 
Policy Research Working Paper, 4179, March. 

- Dosoglu-Guner, B. (2001) Can organizational behavior explain 
the export intention of firms? The effects of organizational 
culture and ownership type, International Business Review, 
10 (2001), pp. 71–89 

- Fraquelli, Giovanni and Fabrizio Erbetta (2000) Privatisation 
in Italy: an Analysis of Factor Productivity and Technical 
Efficiency’, pp. 537 and 557 in Parker, David (Ed.), 
Privatisation and Corporate Performance. Aldershot: Edward 
Elgar. 

- Glesjer, H., Jacquemin, A. and Petit, J. (1980)« Exports in an 

imperfect competition famework: an analysis of 1446 
exporters», Quarterly Journal of Economics, 94, pp. 507-524. 

- Greenhalgh, C., Taylor, P., Wilson, R. (1994) Innovation and 
Export Volumes and Prices: a Disaggregated Study, Oxford 
Economic Papers, 46, pp. 102-134. 

- Gupta, N.(2005)«Partial Privatization and Firm Performance», 

Journal of Finance 60 (2), 987-1015. 
- Hagemejer, Jan (2007) Factors driving the firms decision to 

export, Firm-level evidence from Poland,MPRA Paper 17717, 
University Library of Munich, Germany. 

- Heckman, James(1979)« Sample Selection as a Specification 

Error». Econometrica, Vol. 47, No. 1 (Jan., 1979), pp. 153–

161. 
- Helpman, Elhanan, and Paul R. Krugman (1985) Market 

Structure and Foreign Trade. Increasing Returns, Imperfect 
Competition, and the International Economy, Cambridge, 
MA: MIT Press. 



 
 1390نيمه ي دوم  ،6ي  ، سال سوم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................148

 

- Kumar, N., and N. S. Siddharthan (1994)« Technology, Firm 

Size and Export Behaviour in Developing Countries: The Case 
of Indian Enterprises», Journal of DevelopmentStudies 31 (2): 

289-309. 
- Lafuente, E., Stoian, C. (2011) Time to Have a Look at Export 

Behaviour in CEE Emerging Markets? Internal Export 
Determinants in the Romanian SMEs Context, CEBR working 
paper series WP 01/2011. 

- Lefebvre, E., and L. A. Lefebvre (2001) Innovative 
Capabilities as Determinants of Export Behavior and 
Performance: A Longitudinal Study of Manufacturing SMEs. 
InA. Kleinknecht and P. Mohnen (eds.), Innovation and Firm 
Performance. Econometric Exploration of Survey Data. 
London: Palgrave. 

- Lefebvre, E., L. A. Lefebvre, and M. Bourgault (1998)«R&D-

Related Capabilities as Determinants of Export Performance». 

Small Business Economics, 10 (5): 365-377. 
- Liu, X. and Shu, C, (2005) Determinants of Export 

Performance: Evidence from Chinese Industries, 
Macroeconomics working paper, No. 213, East Asian Bureau 
of Economic Research. 

- Li, Lan(2010)« An Empirical Analysis of Relationship 

between Export and Energy Consumption in Shandong 
Province», International Journal of Business and 

Management, Vol5, No3. 
- Marandu,Edward E.(2011)«Structural Factors Associated with 

the Export Performance of Manufacturing Firms», Journal of 

International Business and Cultural Studies, Volume 5. 
- Mason, C. and Wagner, K. (1994) Innovation and the Skill 

Mix: Chemicals and Engineering in Britain and Germany, 
National Institute Economic Review, May, pp. 61-72. 

- McDonald, J.F. and R.A. Moffitt(1980) «The Uses of Tobit 

Analysis». The Review of Eco. Stat., 62: 318–21. 



 
  149.........................  ....  شركت هاي توليدي بررسي عوامل موثر بر عملكرد صادراتي 

 

 
 

- Melitz, M. (2003)« The Impact of Trade on Intra-Industry 

Reallocations and Aggregate Industry Productivity», 

Econometrica71 (6): 1695–1726. 
- Marandu,Edward E.(2011)« Structural Factors Associated with 

the Export Performance of Manufacturing Firms», Journal of 

International Business and Cultural Studies, Volume 5 
- Papadogonas, Theodore and  Fotini Voulgaris and George 

Agiomirgianakis(2007) Determinants of export behavior in the 
Greek manufacturing sector, Operational Research, 7(1): 121-
135. 

- Parker, David, Martin, Stephen(1995)«The Impact of UK 

Privatisation on Labour and Total Factor Productivity», 

Scottish Journal of Political Economy,  42(2 (May)), 201-20. 
- Ramstetter,ED(1999)«Trade Propensities and Foreign 

Ownership Shares in Indonesian Manufacturing», Bulletin of 

Indonesian Economic Studies, v. 35. 
- Rapp, W. (1976) Firm size and Japan's export structure, In: 

Patrick, H. (Ed.). Japanese Industrialization and its Social 
Consequences, The University of California Press, Berkeley, 
pp. 201-248. 

- Roper, S. and Love, J.H. (2002)«Innovation and export 

performance: evidence from the UK and German 
manufacturing plants», Research Policy, 31, pp. 1087-1102. 

- Sterlacchini, A. (1999)« Do Innovative Activities Matter to 

Small Firms in Non- R&D-Intensive Industries? An 
Application to Export Performance», Research Policy, 28, pp. 

819-832. 
- Sterlacchini, Alessandro (2001)« The Determinants of Export 

Performance: A Firm-Level Study of Italian Manufacturing» 

Weltwirschaftliches Archiv, v. 137, pp- 450-472. 
- Tobin, J. (1958)«Estimation of Relationships for Limited 

Dependent Variables»,Econometrica 26, 24-36. 



 
 1390نيمه ي دوم  ،6ي  ، سال سوم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................150

 

- Todo, Yasuyuki(2009)« Quantitative Evaluation of 

Determinants of Export and FDI: Firm-Level Evidence from 
Japan», RIETI Discussion Paper, No. 09-E-19, May 2009. 

- Van Dijk, Michiel (2002) The Determinants of Export 
Performance in DevelopingCountries: The Case of 
Indonesian Manufacturing, Working Paper 02.02,Eindhoven 
Centre for Innovation Studies, The Netherlands. 

- Vermeulen, P. (2004)« Factor content, size, and export 

propensity at the firm level», Economics Letters, 82, 249-252. 

- Wagner, J. (1995)«Exports, Firm Size and Firm Dynamics», 

Small Business Economics, 7(1), pp. 29-39. 
- Wagner J. (2001)« A Note on the Firm Size-Export 

Relationship», Small Business Economics, 17(4), pp. 229-237. 

- Wakelin, K. (1998)« Innovation and Export Behavior at the 

Firm Level», Research Policy, 26, pp. 829-841. 

- Wilmore, L. (1992)«Transnationals and foreign trade: 

Evidence from Brazil». Journal of Dev. Studies. 28 (2), pp. 

314-335. 
- Wooldridge, J. (2002) Econometric Analysis of Cross 

Section and Panel Data, MIT Press 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  151.........................  ....  شركت هاي توليدي بررسي عوامل موثر بر عملكرد صادراتي 

 

 
 

 عوامل موثر بر صادرات به روش توبيت نتايج تخمين -پيوست -شماره ي يك جدول 
  دركل نمونه

   

-بنگاه(تخمين عوامل موثر بر صادرات به روش توبيت -پيوست - شماره ي  دو دول ج

)و بيشترنفر 50هاي   

 
 
 



 
 1390نيمه ي دوم  ،6ي  ، سال سوم، شمارهمديريت اجرايي  پژوهشنامه ي... ............................152

 

-بنگاه(ثر بر صادرات به روش توبيتؤتخمين عوامل م -پيوست -شماره ي سه جدول 

  )نفر 50هاي كمتر از 

  
  هكمننتايج تخمين عوامل موثر بر صادرات به روش  -پيوستي چهار  جدول شماره 

 


