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د شده است موجب شد تا مطالعه  صنعتی شدن که در سه دهه اخیر بر آن تأکییند صادرات در فرااهمیت ویژه

در . عبارت است از اثر ساختار بازار بر عملکرد صادراتی صنایع ایران از منظري خاص به آن بپردازد که رو پیش
رقابت عنوان معیاري براي  ههاي رقیب موجود در صنایع بنگاه از تعداد بنجام شدهمطالعه که در سطح صنعت ااین 

 تر حکایت از این داردکن و بیشکارنفر 10 صنعتی داراي هايکارگاه دست آمده از هشواهد ب. استفاده شده است
 صنعتی صادرات وانحصار به رشد   هاي ضد، بنابراین سیاسترات دارد مثبت و معناداري بر صادکه رقابت اثر

  .درکخاص کمک خواهد شدن اقتصاد از این جنبه 
 

  .JEL: F12 ,L10 ,L40 ,L60 بنديطبقه
  .ساختار بازار، رقابت، صنعت، صادرات :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه. 1
آن  به هاي دستیابی وسعه به بحث در زمینه صنعتی شدن و راه تبخش قابل توجهی از متون اقتصاد

یت باالي بخش صنعت  قابلفراخی بحث در رابطه با صنعتی شدن چنین دلیل عمده. اختصاص یافته است
 رو افزایش سهم بخش صنعت به بهاي کاهش سهم بخش اینز ا ،افزوده است         در ایجاد ارزش

 اقتصادي  گامی در جهت توسعه-شود عبیر میساختاري یا صنعتی شدن تبه تغییر که از آن -کشاورزي 
 چند پذیرش این مطلب از سوي عده قلیلی از عالقمندان به موضوعات توسعه کمی هر. شود قلمداد می

ند نظر دار ورزند و بر سر آن اتفاق تأکید میاقتصاددانان توسعه بر این امر اغلب  اما ،رسد نظر می هدشوار ب
آید که این مقوله دیگر   موضوع رویکردهاي صنعتی شدن نیز به میان میتبع این بحث ه ب.)1993ام ،گهاین(

  . در آن بیش از خود ضرورت صنعتی شدن استخصصان توسعه نیست و پراکندگی آرامورد اجماع مت
ه اند در متون اقتصاد توسعه معرفی شده است کد صنعتی شدن که معادل با سیاست تجاريردو راهب

 جایگزینی اند و عبارتند ازها تجربه شدهل سالب زمانی خاص در طوی یک ترتاساستا حدودي بر 
 ،1387، تودارو، 1385 گیلیس و همکاران، ،1384 گریفین، ،1378میر، (توسعه صادرات واردات و 

التین  جایگزینی واردات عمدتاً در آمریکاي ).2001 سرینیواسان و بگواتی، و 1997 و 1983کروگر، 
 سرآمد و صادرات توسعه در استفاده از راهبرد 1کشورهاي شرق آسیاکه برخی  ، در حالیبه اجرا درآمد
) 1960 و 1950هاي دهه (که در یک مقطع زمانی پس از جنگ جهانی دومپس از آن. پیشگام بودند

کامل و ردند و به موفقیت نگر جایگزینی واردات را تجربه کتعدادي از کشورها سیاست درون
)  به بعد1970 از اواخر دهه(ادرات بیش از پیش نگر تشویق صراهبرد برونچشمگیري دست نیافتند 

  .مورد توجه قرار گرفت
با آنکه پرداختن به نقاط قوت و ضعف این دو راهبرد موضوع این مقاله نیست، اما پیامد استقرار راهبرد 

چندین دلیل را براي ) 2001(سرینیواسان و بگواتی . سازدتوسعه صادرات اهمیت مطالعه حاضر را روشن می
هاي  کنند از جمله کارایی در تخصیص منابع، کاهش فعالیتآمیز بودن راهبرد توسعه صادرات ذکر می موفق

  .گذاري گذاري خارجی و رشد میزان سرمایهجویی، بهبود و رشد سرمایه مولد و رانت   غیرسودجویانه
 ،1390زاده و همکاران،  هادي (ز اثر مثبت صادرات بر رشد اقتصادي دست یافتندبرخی محققان به شواهدي ا

 مطالعات برخی). 2013،  یلوا و دیوكو 1992 دالر، ،1982،  فدر،1978 باالسا، ،1391کمیجانی و حاجی، 
ند ک تري ایجاد می اشتغال بیشجایگزینی وارداتند که گسترش صادرات در مقایسه با  بر این مطلبنیز دال

                                                
کنگ و سنگاپور به همراه  وبی، تایوان، هنگچهار ببر که عبارتند از کره جن: نگر استفاده کردند هفت کشور در آسیا از راهبرد برون .1

 .سه بچه ببر که اندونزي، مالزي و تایلند هستند

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 20

http://qjerp.ir/article-1-564-fa.html


   ...صادراتی داخلی و عملکرد بازار ساختار

 
 

31

ت و جایگزینی  صادراتوسعه دهدشواهدي نیز در دست است که نشان می). 1978 ستفال، و 1978، گرکرو(
  ).1984 نیشیمیزو و رابینسون،( وري کل عوامل دارند ترتیب همبستگی مثبت و منفی با بهره واردات به

تر کننده بیش هاي صادر ا براي بنگاهنیز دریافتند که رشد اشتغال و احتمال بق) 1999(برنارد و ینسن 
.  اسلوونی را گزارش کردهاي صادراتی دروري باالتر بنگاه نیز شواهدي از وجود بهره) 2007(لوکر . است

 )1367-1372(  سال هايبخش صنعت ایران در که رشد  رسیدندنتیجهبه این  نیز) 1387 (محمدي بزازان و
  . صادرات بوده استتحت تأثیر استراتژي توسعه

درات وضرورت توجه ویژه به  اهمیت صااز آثار گسترش صادرات به عمل آمد وصف که با این
رو به   پیش فرایند صنعتی شدن مقالهدرین اهمیت صادرات ابنا بر. نماید هاي توسعه رخ می هبرنامآن در 

د و رونق  خاصی از این موضوع توجه دارد و آن نقش ساختار بازار در تمهید شرایط براي رشجنبه
 در این مقاله بنابراین ،اي در این رابطه براي ایران مشاهده نگردید جا که مطالعهاز آن. درات صنعتی استصا

 محور ،اساس بر این. ان مورد بررسی قرار گیردشود تا اثر رقابت بر صادرات در بخش صنعت ایر تالش می
 تی در بخش صنعت ایرانش فضاي رقابدهد که گستر  را آزمون این فرضیه تشکیل میمقالهاصلی این 

  . شدخب صادرات صنایع کشور را رونق می
ابتدا در بخش دوم  .یابند  به ترتیب ذیل تدوین میهاي بعدي مقاله  بخشمنظور تحقق این هدف به
برخی مطالعات مرتبط با بحث در بخش سوم، . د شدادبیات موضوع مورد تحقیق مرور خواهمقاله 

 عنوان مبنایی براي مطالعه ده بهر بخش چهارم، الگوي مورد استفاد. شود بررسی میطور اجمالی  به
گیري از بحث نیز  نتیجه. شود تا نتایج تحقیق در بخش پنجم ارائه و تفسیر شود تجربی موضوع معرفی می

  .در بخش ششم مقاله انجام خواهد شد
  

   ادبیات موضوع.2
 ریشه در ادبیات کهن هاتار صادراتی بنگاهنزاع بر سر مفید بودن ساختار رقابتی یا انحصاري براي رف

ها جهت ورود  اي که محیط رقابتی در درون یک اقتصاد را براي توانمند شدن بنگاه ایده. اقتصادي دارد
 در وي.  آدام اسمیت داردي و آراداند ریشه در افکار به بازارهاي جهانی و رونق صادرات مناسب می

شود، همانطور هم وسعت و   قدرت مبادله موجب تقسیم کار میهمانطور که: نویسد ثروت ملل خود می
 یا به سخن دیگر محدود به وسعت بازار محدود به میزان قدرت مبادله شوددامنه این تقسیم کار باید 

المللی که در آن سطح رقابت باالتر شود که ورود به بازارهاي بین  از این عبارت چنین مستفاد می.گردد
که –است زمینه مناسبی براي تقسیم کار و به بیان بهتر تخصص ) کشور( یک اقتصاد از رقابت در داخل

  .سازد  فراهم می-الزمه رشد صادرات است
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 از ،ها بیش از یک نوع کاال تولید کنند که کارخانهسازد فراهم میبازارهاي صادراتی این امکان را 
شود  تخصص باعث می. کردند متخصص شوند می براي بازار داخلی تولید که تنها تر از زمانیاین رو بیش

المللی انگیزه الزم را براي  رقابت در بازار بین. یی تولیدات خود بیشتر یاد گیرداکه هر بنگاه براي کار
  ).1385گیلیس و همکاران، (سازد  این امر فراهم می

ب کند که انحصار دشمن بزرگ مدیریت خو  میعنواناسمیت در جاي دیگري از ثروت ملل 
اند چنین باشد تو  مفهوم این عبارت می. مگر در نتیجه رقابت آزاد،شود آن را ایجاد نمود است که نمی

ها افزایش  یی در تخصیص نهادهیریت یک بنگاه بهبود یافته و کارا شیوه مدکه با گسترش رقابت
یی اتند که از کار هسآنهاییکننده  هاي صادر  بپذیریم که بنگاهحال اگر این فرض را موقتاً. یابد می

  .شود  آنگاه اثر ساختار بازار بر صادرات روشن می خود برخوردارندکننده صادر باالتري نسبت به همتایان غیر
. ها گسترش یافت بر پایه چنین ادبیاتی بود که حمایت از رقابت و مخالفت با انحصار و تشکیل تراست

 وجود رقباي محلی قوي را قدرتمندترین و این ایدهیان پردازان و حام عنوان یکی از نظریه به) 1990(پورتر 
گرفتن در معرض  ها از قرار شرکتعقیده وي به .داندآخرین محرك در خلق و تداوم مزیت رقابتی می

شوند و از داشتن رقباي داخلی قوي فشار و مبارزه از سوي بهترین رقباي خود در عرصه جهانی منتفع می
 کند، می وارد کند و بر رقبا فشارتسهیل می بازخوردهاي اطالعاتی را) داخلی(  رقابت محلی.برند میسود

ها را براي  انگیزه شود ومنابع میمد از ابه استفاده ناکار داخلی محتمالً منجر اقتصاد بنابراین فقدان رقیب در
  ). 1996ریون، م کیم و(کند  تضعیف میتوسعه هاي تحقیق و فعالیت درگیرشدن در
 به تحقیق و توسعه اندكیی و توجه ااي نیستند که بتوان با ناکارکه بازارهاي جهانی عرصهاز آنجا 

بی براي رشد صادرات تواند زمینه مناسظاهراً رقابت از این طریق میه آن وارد شد و آن را تسخیر نمود ب
  . در بخش صنعت باشدویژه یک اقتصاد به

رابطه با صادرات ارائه  در ساختار رقابتی بازار زحمایت ا هایی که دراز میان مجموعه استدالل
توان به این ادعا اشاره نمود که فقدان رقابت مؤثر داخلی در برخی صنایع به افزایش  شود می می

شود که چنین ها، پایین بودن میزان نوآوري و پاسخگو نبودن به ترجیحات مشتریان ختم می هزینه
آدامز و  .سازدپذیر میهاي خارجی با بازارهاي جهانی آسیبهوضعیتی صنایع را در مقابل نفوذ بنگا

گیري  هاي رقابت در اروپا و ژاپن اینگونه نتیجهها و سیاست پس از مطالعه بر روي بنگاه)1988(براك 
 ارتقاي کلید بهبود وسازي  یکپارچه ام وطریق ادغ ها ازشرکت 1پیکرسازي  که گرایش به غولنمودند

کاستن از تعداد رقبا  ،ارت دیگربه عب .المللی نیستپذیري بینو رقابتفناورانه ایی، نوآوري کار

                                                
1. Giantism 
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از طریق ادغام آنها در یکدیگر یک سیاست سازگار با اهداف ) کاهش رقابت و افزایش انحصار(
شود که  مشاهده میرشد که در اروپا تشخیص رو به اتی نیست، همچنین عنوان شدنگر و صادر برون

  . اند  کوچک و متوسط موتورهاي اصلی رشد اقتصادي و ایجاد شغلکارهاي و کسب
 )1982 فدر،( صادراتی هاي غیري صادراتی نسبت به بنگاههاتر بودن بنگاههمچنین با توجه به کارا

هاي دیگري از تأثیر ساختار وري برقرار است جنبهیی و بهرهه به ارتباط مستقیمی که میان کاراو با توج
شود که آن دسته از ادعا می. ها مقوله نوآوري است یکی از این جنبه.شودرات روشن میصادبازار بر 

تر  ک محیط رقابتیدر ی)  محصول معینيازا به(که منجر به کاهش هزینه بنگاه وري  بهبودهاي بهره
 افزایش  سود بنگاه را افزایش داده و انگیزه براي هزینه کردن در تحقیق و توسعه توسط بنگاه راشوند می
سازي مناسب   با زمینه ساختار رقابتی، بر این اساس).1996 نیکل،(تر خواهد بود دهد که نتیجه آن نوآوري بیش می

  .سازد  بستر مناسبی براي رشد صادرات مهیا میوري و کارایی تبع آن بهبود بهره براي نوآوري و به
کس پوشیده   صادرات بر هیچهمین در زویژه ها بهنقش انگیزه مدیران در وضعیت عملکرد بنگاه

 براي یک مدیر در دوره جاري به سطح تالش او بستگی دست آمده بهایده آن است که عایدات  .نیست
 بر این مبنا،. تواند درآمد او را تحت تأثیر قرار دهد  بلکه در طول زمان است که میزان تالش مدیر می،ندارد

دنبال گزینش بهترین مدیران از   بازار بهبنگاه وجود دارد آن تعداد زیادي در یک فضاي رقابتی که در
با افزایش حال هر چه تعداد رق.  مدیران تمایلی به تالش کم ندارنداین دلیللحاظ عملکرد است و به 

اي موفق  منظور ثبت سابقهکه مدیران به محتمل است تر شودبیشبازار  یابد یا به عبارت دیگر رقابت در
تر وري بیش یی و بهرهصورت کارا تالش خود بیفزایندکه نتیجه آن بهن بر میزا خود درکارنامه عملکردي

  .بخشد  عملکرد صادراتی را نیز بهبود میشکبنگاه رخ خواهد نمود که بی
گسترش رقابت به . که رقابت یک ویژگی مهم دارد ادندنشان د) 1983(استیگلیتز  نیلباف و

ها مبتنی بر عملکرد نسبی هستند پاداش مدیران که پرداخت  در جایی.کندهاي جبرانی کمک می طرح
. است) غیره یی، صادرات و، کاراورياز لحاظ بهره(در بازارهاي رقابتی وابسته به عملکرد نسبی بنگاه 

 ،کنند دانند که بازارهاي رقابتی بهتر از انحصارها عمل میآنها این موضوع را دلیل دیگري بر آن می
  . رخوت مدیریتی بیشتري دارندري در مقایسه با بازارهاي رقابتیزارهاي انحصااي که با گونه به

ند که داللت انان نظرات مخالفی را ایراد نمودهاي حامی رقابت، برخی اقتصادد در مقابل دیدگاه
اعتقاد . دارد صادرات عملکرد اقتصادي از جمله در حوزهبر مفید بودن ساختار انحصاري بازار از لحاظ 

 اما از آن زمان به ،ده رواج داشت در ایاالت متح19 زدایی تا اواخر قرن ابت، بازار آزاد و تمرکزبه رق
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 اقتصاددانان به مخالفت با اغلب  تصویب شد1890 در سال 1تراست شرمن وقتی قانون ضدد بود که عب
ت منجر به از تراس  نگران بود که قوانین ضد1880 کالرك در اواخر دهه  ).1988وست، ( آن برخاستند

ها و تشکیل انحصار ، ائتالف بنگاهدیدگاهاین در . ها شودها یا ائتالف دست رفتن منافع حاصل از تراست
بهترین بیان در این زمینه . نماید دوران رکود الزم میهايبراي ایجاد سرمایه کافی و ایمنی در مقابل چالش

 تولیدکنندگان شود تا که تجمیع سرمایه باعث می اعتقاد داشتوي.  گانتن مشاهده نموددرتوان  را می
تر تولیدي  تر و پیچیده بزرگ بلکه در درون یک مجموعه، از حوزه کسب و کار خارج نگردندکوچک

تر تولید کنند و درآمد بیشتري نیز براي  سازد تا ثروت را ارزان را قادر میادغام شوند که این امر آنها
  ).1888گانتن،  (خود کسب کنند

تراست ایاالت متحده به  و مجریان کسب و کارها اظهار داشتند که سیاست ضدبرخی پژوهشگران 
تراست در آمریکا  مقررات ضد. المللی لطمه زده است هاي این کشور در بازارهاي بین پذیري بنگاه رقابت

توسعه  تحقیق و رها جهت منطقی نمودن تسهیالت تولیدي و همکاري د  مهم بر سر راه بنگاهمانعیعنوان  به
یی بالقوه گاه بر واقعیت رقابت جهانی و کارامدافعان این دید). 1996ریون، کیم و م(رفت  شمار می به

 دلیل وجود بازارهاي بزرگتر در این ادبیات، به. کنندناشی از ترکیب و ادغام کسب و کارها تأکید می
هاي   این شرکتاردي از این دست مو نوآوري محصول جدید، بازاریابی وه،هزینه تحقیق و توسع

باعث ) انحصاري شدن بازار(ها  ترکیب شرکت. کنندآمیزي رقابت می موفقیتطور تر هستند که بهبزرگ
از این . کند تا در مقابل فشار رقباي خارجی مقاومت کنندها کمک میشود و به شرکتها میتقویت آن

 ).1988ك، ز و براآدام(  جهانی استپذیريط اساسی براي رقابتشر یک پیش) بنگاه( آن است که بزرگی  عقیده بر،رو
ار دارد که انحصار را هایی برگرفته از باورهاي شومپیتر قر  بحث، دیدگاه حامیان رقابتدر نقطه مقابل

 مناسب 2هاي انحصاريرویه  اعتقاد دارد که)2003( شومپیتر. داندتري براي نوآوري میفضاي مناسب
   .کندگذاري عظیم تسهیل میه کردن در تحقیق را همراه با سرمایه زیرا هزین،هستند

توانند منافع یافته با سهولت بیشتري می ها در بازارهاي تمرکزشود که بنگاهبر پایه این دیدگاه ادعا می
شومپیتر  ).1985 همکاران، لوین و(  گذاري در تحقیق و توسعه را به خود اختصاص دهندحاصل از سرمایه

د الزم دهد و جریان نقاطمینانی را در بازار کاهش می نا) بازاري (کند که تمرکزاین موضوع تأکید میبر 
بر اساس این باور . سازد  فراهم میاراهزینه تحقیق و توسعه را در مقیاسی ک براي وارد شدن به عرصه پر

ق و توسعه نوآوري را  تحقیتا از مجراي هزینه نمودن در فرایندهاين هستند انحصارها بیشتر مستعد ای
  . سازندها را از لحاظ صادراتی توانمندتربنگاه از طریق نوآوري ، بنابراینافزایش دهند

                                                
1. Sherman Antitrust Act 
2. Monopolistic Practices 
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به . شوند نیز متوسل میي دیگرهاحامیان کسب و کارهاي بزرگ و بازار انحصاري به برخی استدالل
 ي مقیاس قابل توجهی وجود داردهاها، اگر انحصارگر در صنعتی فعالیت کند که در آن صرفه آنعقیده

تر قادر خواهد بود تا با هزینه متوسط  کوچک تعدادي تولیدکنندهیک تولیدکننده بزرگتر در مقایسه با
 همچنین در دید این عده از تري را مطالبه کند،تواند قیمت پایینمیتري به تولید بپردازد، بنابراین  پایین
فت تحقیق و توسعه که براي توسعه هاي هنگ هزینهانند از عهدهتوهاي بزرگ میرکت تنها شنظرانصاحب

توانند کارکنان فعال در آزمایشگاه و نمیهاي رقابتی کوچک بنگاه.  برآیندفناوري نوین ضروري است
که در دنیاي امروز وجود این افراد براي تحقیق و توسعه ضروري  ، در حالیپژوهش را تأمین مالی کنند

د که قیمت داخلی محصول نیابها از آنجایی اهمیت می این استدالل).1983گوري، رافین و گرو (است
تولید شده توسط یک بنگاه و عملکرد در حوزه تحقیق و توسعه از عوامل مؤثر بر ورود به بازارهاي 

هایی از مناسب بودن ساختار انحصاري رسد نشانهاز این حیث به نظر می. جهانی و گسترش صادرات است
  .مدهاي ساختار رقابتی قرار دارداها و پیي عملکرد بهتر صادراتی وجود دارد که در تقابل با ویژگیبرا

 این امکان را شودهاي انفرادي و رقیب حاصل میاورها، انحصار که از تجمیع بنگاهبر اساس این ب
چنین امري . نمایدده هاي مقیاس استفاتر انحصاري بتواند از مزایاي صرفهکه بنگاه بزرگ سازد فراهم می

 که خود باعث کاهش قیمت شده و ورود به بازارهاي جهانی از  استمعادل تولید با هزینه متوسط کمتر
.  صادرات بیشتري در شرایط انحصاري قابل حصول است،از این رو. کندطریق صادرات را تسهیل می

را براي یک بنگاه به ادي و عملکرد بهتر تواند قدرت اقتصهاي فنی ناشی از مقیاس میعالوه بر اینکه صرفه
 موفقیت صنعتی بوددهی پردازان ساختار بازار و سازمانه که از نظری1بین.  به عقیده جو اسارمغان آورد

کننده در  تولیدنخستینتی باشد که تواند ناشی از نوآوري در محصوالت جدید و مزیبنگاه انحصاري می
 رقابت یا انحصار در  جدال میان موافقان و مخالفاناین ادبیات،با ). 1386 قنادان،(آورد دست می بازار به

  . گرفتشدتطول زمان 
  

   شواهد موجود.3
  و تعدادصورت گرفتهآن  اقتصاد یا عوامل مؤثر بر خصوص نقش صادرات در درها مطالعه  که دهبا آن

زار براي رشد ا ساختار مناسب با اما در رابطه ب،توجهی مقاله نیز در این ارتباط نگاشته شده استقابل 
 عمدتاً توسط محققان خارجی انجام نیزخورد که آن تري از مطالعات به چشم میفراوانی کمصادرات 

  .گرفته است

                                                
1. Joe S. Bain 
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هاي  بخشقیمتی بر صادرات زیر  غیر هاي رقابتی قیمتی و خصشابه مطالعه اثر ) 1387(فشاري  وزرونی کا
 ، نرخ اسمی ارز،م تورها عبارت بود از نرخهاي قیمتی آن شاخص. داختند پر)1377-1382( صنعتی ایران در دوره

 این محققان فاقد ، مطالعه با این حال.شده  وري نیروي کار و مزیت نسبی آشکارقیمتی بهره هاي غیر شاخص
  .ارزیابی ساختار رقابتی بازار بر صادرات بود

 آبجوسازي ایاالت متحده بر تجارت در صنعتبه آزمون اثر ساختار بازار داخلی ) 1996(ن وکیم و مری
 . بازار استفاده نمودندعنوان معیاري براي ساختار آنها از نسبت تمرکز به. دندنمو مبادرت )1962-1990( در دوره

به کاهش خالص ) انحصاريقدرت (داد که افزایش تمرکز ان میدست آمده توسط این محققان نش شواهد به
  .انجامدصادرات می
ز بخش صنعت کشور مجموعه ا  زیر22هاي  ساختار بازار و دادهاز متغیرهاي رایج) 1998 (چیروا

هاي  یافته.  استفاده نمود تا عملکرد صادراتی را مورد مطالعه قرار دهد)1984-1988( ماالوي در دوره
ش قدرت  معنا که افزایبه این مثبتی میان صادرات و تمرکز صنعتی وجود دارد وي نشان داد که رابطه

  .شودها میمنجر به بهبود عملکرد صادراتی آنانحصاري صنایع 
 1990 سه برابر شدن صادرات هند در دهه بود که عامل  پرسشدنبال پاسخ به این به) 2004 (پودار

کارگیري الگوي انتخاب   هم در سطح بنگاه و هم صنعت و بهها با استفاده از دادهوي. چه بوده است
اقتصادي شرایط را ها دریافت که آزادسازي  ورد تصمیم به صادرات از سوي بنگاه در م1 پویاگسسته

پذیري  یی و رقابتد فراهم آورده است و این امر کارادر بازارهاي داخلی هن براي رقابت بیشتر
  .ها را افزایش داده استهندي و توان صادراتی آنهاي  بنگاه

شود که تنوعی از نتایج در رابطه با اثر نوع گرفته مالحظه می با مرور اجمالی مطالعات صورت
. خورد هاي دیگر اقتصاد به چشم میساختار بازار بر عملکرد صادراتی چه در بخش صنعت و چه بخش

یش اند ب بر عملکرد بهتر صادراتی در محیط رقابتی هایی که دالرسد سهم یافته به نظر می،با این وجود
 کشورها از ور حصول درکی اولیه در این زمینه وضعیت برخیظمن به. از شواهد حامی انحصار است

  . ارائه شده است)1(پذیري و عملکرد صادراتی در جدول لحاظ رقابت
  
  
  
  

                                                
1. Dynamic Discrete-Choice Model 
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  پذیري و عملکرد صادراتی برخی کشورها رقابتمقایسه. 1جدول 
  پذیري شاخص رقابت    کشورها

)2011-2010(  
  )GDPدرصدي از (صادرات   

)2010(  
  7/51    63/5    سوئیس
  7/49    56/5    سوئد

  7/12    43/5    ایاالت متحده
  47    39/5    آلمان
  2/78    33/5    هلند

  3/50    32/5    دانمارك
  1/41    14/5    نروژ

  82/33    17/4    شمال آفریقا
  63/23    4    آمریکاي التین و کارائیب

  09/35    96/3    شرق مدیترانه
  3/31    5/3    جنوب صحراي آفریقا

به صادرات این هاي مربوط  داده. ند به عضویت این سازمان درآمدند معرفی شد1961 که در سال OECDورهاي عضو  کشتنها برخی*
. هاي کشورها از بانک جهانی اخذ شده استاطالعات صادرات گروه. دست آمده است به OECD (2013) کشورها از آمارهاي

  .اقتباس شده است) 2011 (OECDو مجمع جهانی اقتصاد و ) 2010(پذیري از مجمع جهانی اقتصاد اطالعات وضعیت رقابت
  .نتایج تحقیق: خذمأ
  

کشورهاي .اند گرفته رقرابه پایین  باال پذیري ازشاخص رقابت امتیاز اساس بر کشورها )1( جدول در
 عضو سازمان توسعه و نروژ هفت کشور برتر د، دانمارك وآلمان، هلن سوئد، ایاالت متحده، ،سوئیس
. اند  مناطق جهان مقایسه شدهکه با کشورهاي برخی اندپذیريلحاظ رقابت از هاي اقتصادي يهمکار

تولید ناخالص  صورت سهمی از درات بهصا ازپذیري کاهش میزان رقابت رسد بانظر می ، بهمجموعدر
  .شودکاسته می داخلی

  

   الگو.4
 رجوع به شواهد در مورد کند تا بایجاب میوجود ابهام در رابطه میان ساختار بازار و عملکرد صادرات ا

 که ساختار رقابتی به رشد صادرات فرضیهاین براي این منظور و در راستاي آزمون . نظر نمود آن اظهار
  .شودرو ارائه می مسئله پیش الگوي نظري مطالعه تجربی کند کمک می

ها به ت که در قالب آن اختصاص یافته اس فصولی به مبحث تجارتدر متون مختلف اقتصاد کالن
ی براي صادرات معرفی نمود که تابع) 1989(برنسون . کننده صادرات پرداخته شده است عوامل تعیین
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 :گذارند  اثر می(x) منفی بر صادرات صورت  به(e) 1 و نرخ ارز(p)هاي داخلی  ن قیمتدر آ x = x p, e . در
  . عوامل از جمله ساختار بازار وجود ندارداي به سایر این الگو اشاره

 اما سایر عوامل و متغیرها را ،خالص صادرات را تابعی از نرخ ارز در نظر گرفتند) 1992(ایبل و برنانک 
  .  در حاشیه بحث خود مورد اشاره قرار دادندوضعیت شرکاي تجاري ارتباط داشتند به اغلبکه 

صورت نسبت قیمت کاالهاي  پذیري قیمتی به رقابتبا تعریف معیار) 2006(کرلین و ساسکیس 
اساس این   بر.دند نموداخلی آن را به تابع صادرات واردحسب پول داخلی به قیمت کاالهاي خارجی بر

  .شودر شود به صادرات آن کشور افزوده میپذیري یک کشور بیشتچه رقابتتابع هر
 با اهداف خاص  استان صورت پذیرفتههاي مختلف از تابع صادرات که توسط اقتصاددانتصریح

دهنده  طور کامل توضیح تواند به و نمیاند یک از جامعیت برخوردار نبوده اند و هیچنظري انجام گرفته
 انجام کار تجربی در این زمینه نیازمند لحاظ نمودن ،از این رو. عملکرد صادراتی در دنیاي واقعی باشد
 شود از تابع صادراتی استفاده شود که می تالشپیرو این مباحث. عوامل مختلف در قالب یک تابع است

  .گیرد  بر  را نیز درهاي مختلف معرفی شده باشد و نوع ساختار بازار داخلی برگیرنده تصریح در
صادرات و نسبت به تابع ) 2006(و کرلین و ساسکیس ) 1989(هاي نظري برنسون با الهام گرفتن از نگرش

  :شودتابع ذیل معرفی میمرتبط با بحث در رابطه با ایران کار رفته در مطالعات تجربی مختلف  اي بهاستفاده از متغیره
  

)1(                                                                                  x = x p, Er, Com, I, Pub, Raw, Edu 
                      

  :شوندعرفی میصورت ذیل م به) 1(متغیرهاي تابع صادرات 
x  :صادرات  
p :سطح قیمت  

Er :نرخ ارز  
Com :رقابت  

I :گذاري سرمایه  
Pub :دو متغیر مالکیت و مدیریت عمومیبرداري شامل   

Raw :مواد خام و اولیه  
Edu :آموزش  

  
                                                

 .رابر پول خارجی تعریف شده استصورت ارزش یک واحد پول ملی در ب نرخ ارز در الگوي برنسون به. 1
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صورت نسبت ارزش صادرات به شاخص  رود بهکار می  متغیر وابسته در الگو بهمثابه بهصادرات که 
شود تا صرفاً عملکرد زدایی از صادرات می این رویه منجر به قیمت. شودتی تعریف میقیمت صادرا

  .ها در این امر دخالت نداشته باشندصادراتی صنایع مورد مشاهده قرار گیرد و قیمت
 دلیل به  اینصادرات است و به بر   عوامل مؤثرترینمهمشک یکی از  داخلی بیهايسطح قیمت
کننده در تابع صادرات   از شاخص بهاي تولید) 1989(رنسون اخلی در تصریح بهاي دجاي سطح قیمت

 تقاضاي خارجی براي چه تورم در کشور باالتر باشد انتظار بر آن است که هر.  استاستفاده شده
  .هاي داخلی بر صادرات منفی خواهد بود از این رو اثر قیمت،شودمیکاالهاي داخلی کمتر 

 1در اینجا نرخ ارز. در بحث از صادرات نادیده گرفتآن را توان است که نمینرخ ارز عامل دیگري 
 انگیزه براي صادرات  با افزایش آن، بنابراینشودصورت ارزش دالر بر حسب ریال در نظر گرفته می به

، زیرا است) 1989(این رابطه مثبت در واقع همان رابطه منفی در تصریح برنسون . نیز بیشتر خواهد شد
  .صورت عکس انجام گرفته است ریف نرخ ارز بهتع

یک ویژگی نظریه نئوکالسیک از  .رقابت متغیر کلیدي الگوي مورد استفاده در این مطالعه است
هاي موجود در  پذیر براي سنجش شدت رقابت یعنی تعداد بنگاه  ارائه یک ابزار کمیترقابت کامل

هاي   در اینجا نیز از تعداد بنگاهادبیات سنتی اقتصاديین ا با بر اساس .)1988 ،کلیفتون (بازار است
هاي رقیب در یک صنعت هر چه تعداد بنگاه. شودعنوان نماد رقابت استفاده می موجود در صنعت به

 بنابراین نگرشی که در اینجا نسبت به رقابت وجود دارد تر خواهد بود، فضاي بازار نیز رقابتیتر باشدبیش
است که معتقد بود رقابت کامل ) 1934(گیرد در تقابل با دیدگاه رابینسون ر میو مورد استفاده قرا

 ،این حال  با.توان رقابت کامل داشتتعداد کم نیز می با ها نیست ووابسته به تعداد زیاد بنگاه
هاي دیگري نیز براي سنجش رقابت در ادبیات اقتصادي وجود دارد مانند شاخص هرفیندال که  شاخص

هاي رقیب همچنان  اینها تعداد بنگاهتمام اما با ،اند مطالعات نیز مورد استفاده واقع شدهدر برخی
  .رایجترین شاخص رقابت در مباحث نظري و مطالعات تجربی است

اي که باشد بر   در هر حوزه و عرصهیافته توسط یک بنگاه گذاري تحقق میزان سرمایهاین رو،از 
 خواهد لحاظ این عامل نیز در مطالعه تجربی .تواند مؤثر باشدبنگاه مین آعملکرد تولیدي و صادراتی 

رفیت تولید  زیرا افزایش ظ،گذاري اثر مثبتی بر عملکرد صادراتی داشته باشدرود سرمایه انتظار می.شد
گذاري در این مطالعه ایهسرم. کندتر به سمت بازارهاي خارجی را تسهیل میامکان هدایت محصول بیش

  . تشکیل سرمایه ثابت استمعادل

                                                
 . در این تحقیق از نرخ ارز رسمی و ناموزون گزارش شده توسط بانک مرکزي استفاده شده است.1
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شود و  که صادرات بخشی از محصول تولید شده است که از بازار داخلی جدا میبا توجه به این
 محصول کمک مقدار رشد  که به  گونههمان هاین خاطر نهادهبه ا ،گرددراهی بازارهاي خارجی می

 مواد هااحتساب آنها بنا به امکان دهاز میان نها. کنند در عملکرد صادراتی نیز نقش ایفا خواهند کرد می
 ارزش مواد خام و اولیه بر زدایی از این متغیرمنظور قیمت به. گیردخام و اولیه در تابع صادرات قرار می

  .شودشاخص قیمت مصنوعات بر حسب مواد اولیه تقسیم می
 قابل تصور  آموزش عامل مهم دیگري است که در اثرگذاري بر صادراتویژه  انسانی بهسرمایه

داند که  ها و هر چیز دیگري میسرمایه انسانی را شامل آموزش، ارتقاي مهارت) 2011(آرنولد . است
 یک بنگاه که به تولید کاال و خدمت. دهدوري شخصی را افزایش میمختص انسان بوده و بهره

تواند محصول  تري استفاده کند بهتر میدیده که از نیروي انسانی آموزش پردازد در صورتی می
که آموزش یکی با توجه به این. نمایدتري که قابل رقابت با موارد مشابه خارجی باشد را تولید  کیفیتبا

شود   در نظر گرفته میآنمعیاري که براي گذاري سرمایه انسانی است ترین مصادیق سرمایه از مهم
نیروي کار باسواد . ش صنعتیعبارت است از نسبت تعداد افراد باسواد شاغل به کل شاغلین یک بخ

  . هستندتر از دیپلم تا سطح دکترا شود که داراي آموزش رسمی از سطوح پایینشامل کارگرانی می
تواند در نحوه عملکرد آنها در بازار داخلی و هاي صنعتی نیز میوضعیت مالکیت و مدیریت بنگاه

تخصیص  ی و خصوصی از لحاظ شیوه تفاوت بخش دولت، مبناي این ادعادر واقع. خارجی مؤثر باشد
 چند بنگاه دولتی به ظاهر. اندمالکیت و مدیریت عمومی از جهت دیگري نیز مهم. یی استمنابع و کارا

 اما به نحو کامالً ،چه ظاهراً متعددند هی و مدیریت واحد داشته باشند وگر ممکن است فرماندمستقل
 از دو متغیر مالکیت و مدیریت عمومی ،ین منظوربه ا. کنند رقابت نمییکدیگرانحصاري اداره شده و با 

ومی آن است که تمام یا بیش از منظور از مالکیت عم. شودعنوان عوامل مؤثر بر صادرات استفاده می به
هاي انقالب ها، نهاد هاي دولتی، بانکها، سازمانکارگاه صنعتی متعلق به وزارتخانه سرمایهدرصد 50

مالکیت عمومی  ، متغیراین اساسبر .  مؤسسات بخش عمومی باشدسایر ها واسالمی، شهرداري
هاي فعال در یک صنعت تعریف هاي با مالکیت عمومی به کل بنگاهصورت نسبت تعداد بنگاه به

هاي  ها، سازمانمنظور از مدیریت عمومی نیز آن است که مدیریت کارگاه توسط وزارتخانه. شود می
ایر مؤسسات بخش عمومی اعمال گردد ها و سانقالب اسالمی، شهرداريها، نهادهاي  دولتی، بانک

متغیر مدیریت عمومی . وصی باشدنظر از اینکه سرمایه کارگاه متعلق به بخش عمومی یا خص صرف
  .شود هاي فعال در یک صنعت تعریف میهاي داراي مدیریت عمومی به کل بنگاهصورت نسبت تعداد بنگاه به

متغیرهاي مستقل دیگر عنوان  بهمالکیت و مدیریت عمومی، مواد خام و آموزش گذاري،  سرمایهاز 
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این . دهند  را تحت تأثیر خود قرار میشود که عملکرد صادراتی بخش صنعت در الگو استفاده می
 که به مطالعه) 1391(متغیرها بر اساس کاربردشان در سایر مطالعات تجربی از جمله در مطالعه مهربانی 

شایان ذکر است که با توجه به متفاوت بودن . اند مورد استفاده قرار گرفتهرابت زیادي داردرو ق پیش
گذاري، مالکیت و   متغیرهاي سرمایه از نیروي انسانی در صنایع مختلفوضعیت اشتغال و استفاده

  .شوندصورت سرانه شاغلین در الگو لحاظ می یت عمومی، مواد اولیه و آموزش بهمدیر
  

  نتایج .5
در این .  به بخش صنعت کشور اختصاص دارد ساختار بازار و صادرات در ایران در زمینه رابطهارائه شواهد

هاي  ها و از سوي دیگر مزایاي بسیار دادههاي صنعتی و تنوع فعالیتراستا، از یک سو با توجه به تعدد بخش
 مورد )1382-1386(هاي  در سال تربیش  نفر کارکن و10هاي صنعتی داراي کارگاهتلفیقی اطالعات مربوط به 

هاي اقتصادي در  المللی فعالیت بندي استاندارد بینصنایع بر اساس ویرایش سوم طبقه. گیرداستفاده قرار می
بندي  بخش صنعتی بر اساس کدهاي دو رقمی طبقه  زیر23اند که در قالب بخش صنعت در نظر گرفته شده

 ،اند این اطالعات از مرکز آمار ایران دریافت شده. شود مشاهده استفاده می115 از بنابراین در این مطالعه. اند شده
  .انداز بانک مرکزي اخذ گردیدهو نرخ ارز هاي قیمت هاي مربوط به شاخص اما داده

معادالت . ارائه شده است) 2( مختلف در جدول تدر حاال) 1(نتایج برآورد تابع صادرات 
دلیل استفاده . اندتخمین زده شده یافته  و به روش حداقل مربعات تعمیم1ثابترگرسیونی با رویکرد اثر 

بیش از تعداد )  گانه23صنایع(ورد استفاده تعداد مقاطع از رویکرد اثر ثابت آن است که در نمونه م
. توان از رویکرد اثر تصادفی استفاده نمود در این حالت نمی کهاست) پنج سال(هاي مورد مشاهده  سال

همچنین آزمون ریشه . همبستگی برخوردار نیستند  واتسون از خود- دوربیناین برآوردها بر اساس آماره
 ریشه واحد یک درصدداري  در سطح معنالوین، لین و چو *t دهد که بر مبناي آمارهواحد نشان می

  . نتایج در مجموع قابل اعتماد و تفسیر است، بنابراینوجود ندارد
که رقابت  لی در حا،تدریج اضافه شوند اند که متغیرهاي توضیحی بهح شدهاي تصریبه گونه) 2 (هاي جدولرگرسیون

و تغییرات احتمالی آن هاي مختلف  دلیل اتخاذ این رویکرد بررسی اثر رقابت در حالت. متغیر موجود در تمام معادالت است
) 1( ضریب رقابت در رگرسیون. ستا ن از لحاظ آماري حائز اهمیت، مثبت بودن ضریب رقابت و معنادار بودن آنکته. است

   . معنادار استدر سطح یک درصد )4 (تا) 2( هاي  و در رگرسیون درصد5در سطح معناداري 
  ساختار بازار داخلی در بخش صنعتتر شدن که در صورت رقابتی مطابق با فرضیه است مبنی بر ایناین یافته

اي  چنین یافته . گامی در جهت صنعتی شدن و توسعه اقتصادي است این تحولراینبناب یابد، صادرات صنایع افزایش می
                                                
1. Fixed Effect 
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 .مناسب بودن فضاي رقابتی براي رشد صادرات حمایت از شده در هاي مطرحتفوق استدالل تأییدي است بر هرم
را بررسی صنعت ایران  بخش کل براي رقابتی مزیت براي محاسبه باالسا شاخصکه اثر ) 1387(کازرونی و فشاري 

اي که ضریب آن برابر  به گونه، که این شاخص اثر مثبت و معناداري بر صادرات دارددست یافتنددند به این نتیجه نمو
 با بسیار زیادي نیز اما تفاوت ،دست آمده در این مطالعه است تر از ضریب بههر چند این ضریب کوچک.  است52/3با 

ها توان انتظار اثر یکسانی از آن نمی، بنابرایناندهاي رقیب دو مقوله متفاوتبنگاهتعداد  آن ندارد، البته شاخص باالسا و
  . با این حال هر دو مؤید اثر مثبت رقابت بر صادراتنداما ،داشت

  
 (GLS)یافته  ادرات به روش حداقل مربعات تعمیمبرآورد تابع ص. 2جدول 

  هارگرسیون  
  4  3  2  1  متغیرهاي مستقل

  51/1  رقابت
)17/2(  

41/4  
)3/4(  

48/4  
)7/4(  

48/4  
)7/4(  

  -776/0    سطح قیمت داخلی
)32/1-(  

46/2-  
)2/5-(  

46/2-  
)2/5-(  

  466/0    نرخ ارز
)1/5(  

518/0  
)2/4(  

518/0  
)2/4(  

  1/37    گذاريسرمایه
)8/4(  

83/44  
)5/4(  

83/44  
)5/4(  

  4/51191      مالکیت عمومی
)13/0(  

  

  4/51049        مدیریت عمومی
)13/0(  

  2/1352      مواد اولیه
)19/3(  

3/1352  
)19/3(  

  -6/2023      آموزش
)2/6-(  

6/2023-  
)2/6-(  

  8/4420  جزء ثابت
)9/8(  

4/2674-  
)03/2-(  

3/2754-  
)92/1-(  

1/2754-  
)92/1-(  

  943/0  943/0  953/0  924/0  وزنی 
  F 6/61  2/90  03/67  03/67آماره 
  849/1  849/1  877/1  587/1  واتسون -آماره دوربین

  . هستندt اعداد داخل پرانتز در ذیل ضرایب آماره *
  .نتایج تحقیق: خذمأ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 20

http://qjerp.ir/article-1-564-fa.html


   ...صادراتی داخلی و عملکرد بازار ساختار

 
 

43

ممکن است اثر رقابت به تنهایی و بدون لحاظ متغیرهاي دیگر بیانگر واقعیت نباشد و این نتیجه از 
مت داخلی،  متغیرهاي سطح قی)2( در رگرسیون ،ین منظوربه ا.  عوامل تأثیر پذیرفته باشدفقدان سایر

دو معنا دارد   اثر منفی اما بیکه سطح قیمت اند، در حالیگذاري به معادله افزوده شدهنرخ ارز و سرمایه
از آنجا که ممکن است عدم لحاظ سایر . دهندمتغیر دیگر اثر مثبت و معنادار بر صادرات را نشان می

 هاي ترتیب در رگرسیون  سه متغیر دیگر بهین، بنابرامنجر شودمعمول   شواهد غیرعوامل در معادله به ارائه
طور جداگانه در  ه وجود مالکیت و مدیریت عمومی بهتفاوت این دو معادل. اند  اضافه شده)4( و )3(

به . دهد  سطح قیمت اثر منفی و معناداري را نشان میهاگردد که در این رگرسیونمالحظه می. آنهاست
نرخ ارز و . بیند صادرات صنعتی آسیب می در داخل کشورها با افزایش سطح قیمت،عبارت دیگر

معنا که کاهش ارزش ریال در برابر دالر و ه این  ب،گذاري همچنان از اثر مثبت برخوردارند سرمایه
 اثر نرخ ارز یا خصوص در به وضوح این نتیجه .انجامدافزایش تشکیل سرمایه به رونق صادرات می

کاهش  نبودن عرضهپذیر  کششدلیل  خی اقتصاددانان است که بهر برارزش پول ملی بر خالف باو
البته این موضوع تا حدودي به ادبیات منحنی جی مربوط . داري بر صادرات نداردار معنثیأارزش پول ت

است که اشاره به آن دارد که پس از مدتی که تراز تجاري در پی کاهش ارزش پول ملی کاهش یافت 
حتی تراز  نزولی عکس شده و سپس این روند )تواردا رشد فت صادرات ودلیل ا عنوان مثال به به(

تجاري با بهبود صادرات و کاهش واردات به باالتر از سطح قبلی خود که پیش از کاهش ارزش پول 
 صعودي منحنی جی بخشدست آمده در این مطالعه تأییدي بر  ، نتایج بهدر واقع. کندبود صعود می

البته مطالعات دیگري در رابطه با ایران انجام شده است که وجود منحنی جی . آندارد و نه نزولی بودن 
کند و آن مطالعاتی هم که وجود ارتباط این چنینی را  شرکاي تجاري ایران تأیید نمیتمامرا در مورد 

 بطه رااین را) 1390( پدرام و همکاران ،عنوان مثال به.  بودن نمونه برخوردار نیستندپذیرند از جامع می
که در  در حالی ،از کشورهاي در حال مبادله با ایران مشاهده کردند)  کشور10( تعداد منتخبی  برايتنها

 مورد بحث در این مقاله مسئله با این همه موضوع تراز تجاري .مورد ترکیه چنین چیزي رؤیت نگردید
  .نظر قرار دارد نیست و اثرپذیري خاص صادرات مد

 . از مدیریت عمومی استفاده شده است)4( الکیت عمومی و در رگرسیون از م)3 (در رگرسیون
 است که زیرا بسیار محتمل ،دلیل پرهیز از مشکل همخطی است طور مجزا به لحاظ این متغیرها به

ها پیداست که هر دو  از یافته. هاي داراي مالکیت عمومی از مدیریت عمومی نیز برخوردار باشند بنگاه
توان اظهار داشت که عمومی بودن مالکیت و مدیریت  بنابراین نمیماري معنادار نیستند،یر از لحاظ آمتغ

اثر منفی ) 1391(این در حالی است که مهربانی . ها و صنایع تأثیري بر عملکرد صادراتی آنها دارد بنگاه
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 همچنین مالحظه افت، یمعنا ، اما اثر مدیریت عمومی را بیوري صنایع را مشاهده نمودمالکیت عمومی بر بهره
  .کار گرفته شده توسط صنایع قویاً اثر مثبت و معناداري بر میزان صادرات آنها دارد  به مواد اولیهشود که می

 برخالف انتظار شود  مشاهده می)4( و)3( هايکه در هر دو رگرسیون) آموزش(اثر سرمایه انسانی 
دیده به کل  د که افزایش نسبت شاغالن آموزششومالحظه می. بینی نظریه سرمایه انسانی است و پیش

یی ا دال بر استخدام بیش از حد کاریک دلیل آنشاید . شاغالن اثر منفی و معناداري بر صادرات دارد
کارگیري نیروي  طبق ادبیات اقتصاد خرد به .در مورد این گروه از شاغالن در بخش صنعت ایران باشد

ز حد رود جذب بیش ا از این رو انتظار می،بر سطح تولید داردکار در منطقه سوم تولید تأثیر منفی 
 جاي رکه به رشد محصول و از جمله صادرات منجر شود اثر منفی بر آنها بنیروي کار باسواد به جاي آن

. تواند یک دلیل احتمالی باشد می امراین. گذارد و از قوت اثر مثبت سرمایه انسانی بر صادرات بکاهد
 باالیی وريافناز در ایران ین باشد که صادرات چنتواند تمالی دیگر وقوع این نتیجه میالبته دلیل اح

با این  .صادرات انجامیده استکار باسواد به اثر منفی بر  م انطباق آن با دانش نیرويدع، بنابراین برخوردار نیست
  . اي بررسی شود الیل بروز چنین نتیجهاي مورد تحقیق قرار گیرد و د تواند در مطالعه جداگانهاین موضوع می، حال

  

  گیري  نتیجه.6
هاي   اقتصادي و در عین حال نگرشعنوان راهی براي نیل به توسعه  صنعتی شدن بهمطرح شدن نظریه

 بخش صنعت در ویژه اي به مطالعه در باب صادرات به اهمیت ویژهیند صنعتی شدنامختلف به فر
 از نقش مثبت صادرات در صنعتی شدن بسیارياهد جدید حمایت ها و شو جا که دیدگاهاز آن. دهد می
   . شناسایی زمینه مناسب براي تحقق رونق صادرات بیش از پیش ضروري خواهد بودکنند می

 ساختار بازاري ملکرد صادراتی اقتصادها مطرح شودتواند در رابطه با عاز جمله موضوعاتی که می
در این زمینه دو نگرش رقیب وجود دارد که یکی محیط . ازندپرداست که صنایع در آن به فعالیت می

 به دالیل مختلف ساختار انحصاري را که دیگري ، در حالیداندرقابتی را براي رشد صادرات مفید می
 بحث بر سر اثر ساختار ،از این رو. بیندصادرات مناسب می براي عملکرد یک اقتصاد از جمله در حوزه

  .اتی صنایع ایران موضوع این مقاله را تشکیل داده استبازار بر عملکرد صادر
صورت افزایش تعداد  تر شدن فضاي بازار بهنتایج حاصل از این مطالعه مؤید آن است که رقابتی

کند، بنابراین انحصاري شدن بازار ها در بخش صنعت ایران به رشد صادرات این بخش کمک می بنگاه
این یافته رهنمودهاي سیاستی . کندکشور از این منظر خاص عمل میعنوان مانعی براي رشد اقتصاد  به

در  و که عمده انحصارها در اقتصاد ایران توسط دولت به وجود آمدهبا توجه به این. واند داشته باشدت مهمی می
 -ترین شق آن است که نوع دولتی مهم–ریت عمومییدست آمده مالکیت و مد طبق نتایج بهعین حال 
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سازي براي ورود فعاالن  ، تالش براي رها ساختن صنایع از انحصار دولتی و زمینهدرات ندارداثري بر صا
 .رجی خواهد بودخصوصی متعدد و مستقل از دولت گامی در جهت رشد اقتصادي و نفوذ به بازارهاي خا

 به .زدایی نه تنها در رابطه با دولت بلکه در مورد بخش خصوصی نیز صادق است البته این انحصار
کار گرفته شد نیاز  تراست که در برخی کشورها به  انند قوانین ضدانحصار م  ، به قوانین ضدعبارت دیگر

 قانون اساسی کشور از منافعی  44هاي اصل سیاستو کاملتر  اجراي هر چه سریعتر ،ین راستادر ا. است
 .براي اقتصاد ایران در حوزه صادرات برخوردار خواهد بود
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