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  چکیده

الملل از  ترین مباحث مطرح شده در سطح بینعنوان یکی از مهم در طول چند دهه گذشته تجارت درون صنعت به

عمده با تجاري روابط بهبود و خود اقتصادي اهداف پیشبرد براي نیز برخوردار بوده است. ایران اهمیت باالیی

 به ویژه توجه با پژوهش،  این رو، در ازاین . مناسب است الگویی نیازمند غیرنفتی صنایع در تجاري شرکاي ترین

 و اقتصادي کالن سطح در دولت اندازه و نوآوري کلیدي مؤثرمتغیرهاي نقش و سواري خودروهاي صنعت

نتایج  .است شده پرداخته صنعت درون تجارت بر متغیرها این غیرخطی و خطی رابطه بررسی به المللی، بین

 معکوس بین نوآوري و تجارت در صنعت خودروهاي سواري تأیید شده است. همچنین Uدست آمده رابطه  به

هاي لیندر و مسافت جغرافیایی شاخص .است داشته صنعت این تجارت بر معناداري و مثبت اثر دولت اندازه

عنوان متغیرهاي کنترل نتوانستند اثر معناداري بر سطح تجارت خودروهاي سواري داشته باشند و متغیرهاي دامی  به

  اند.به گسترش تجارت در این صنعت کمک کرده  ECOو  WTOعضویت در 

  دیتا. -نوآوري، اندازه دولت، پنلتجارت درون صنعت، خودروهاي سواري، یدي: واژگان کل

  .JEL : 50, H60, L14, F23Cيبند طبقه
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  مقدمه  -1
هاي تحقيقات تجربي در تجارت موضوعترين ميالدي، يكي از مهم 1970از اواخر دهه 

الملل، بحث تجارت درون صنعت بوده است. تجارت درون صنعت به صورت صادرات بين
زمان كاالها و خدمات در يك صنعت و بين كشورهايي با ساختارها، و واردات هم

نها هرچند در ابتدا اين نوع تجارت تشود، تعريف مي امكانات توليدي و منابع اوليه مشابه
الملل و استفاده از اما با بيشتر شدن تعامالت بين در بين كشورهاي صنعتي مطرح شد،

يافته و هاي توليدي مشابه، وجود تجارت درون صنعت بين كشورهاي توسعهفناوري
چهارم تجارت دنيا، تجارت درون صنعت حدود يكتوسعه نيز معنا يافت. امروزه درحال

اي از كاالها وجود دارد. دوطرفه استاندارد صنعتي، مبادلههاي است و در بين گروه
)، معتقد است، تجارت درون صنعت نقش مهمي در تجارت كاالهاي 2008برالهارت (

درصد از سهم تجارت  44اي كه گونهصنعتي بين كشورهاي پيشرفته برعهده دارد، به
هاي نند شركتجهاني، درون صنعتي بوده است. همچنين با مطرح شدن مواردي ما

طور كلي با بيشتر شدن تعامالت هاي خارجي و بهگذاريچندمليتي، جهاني شدن، سرمايه
يافته المللي و يكسان شدن اقتصادها، وجود تجارت درون صنعت بين كشورهاي توسعهبين

  يابد.توسعه ضرورت ميو درحال
ش خودرو و صنعت خودرو در ايران به دليل وسعت آن، نقش مهمي در اشتغال بخ

 ،سليميان و خادم ؛1376 ،رضايي ؛1380 ،هاي مرتبط با اين صنعت دارد (فرزينساير بخش
و اثر  )1378 ،نفري و فرزين ؛1385 ،جهانگرد ؛1387 ،پور، اصانلو و سالميقلي ؛1386

تواند بر سطح اقتصاد واردات خودروهاي خارجي كه رقيب محصوالت داخلي هستند، مي
هاي مرتبط با آن نقش اساسي داشته باشد (قويدل، اين صنعت و بخشداخلي و اشتغال 

 ). 1395صوفي مجيدپور و شعباني، 

 در صنعت خودروسازي زماني محورصادرات سياست با اجراي دولت در اين راستا

 جهاني استانداردهاي حد در الزم كيفيت از محصوالت كه كند عمل موفق تواندمي

 كيفي محصوالت توليد بنابراين، با كند. صادر را خود كاالي بتواند تا باشند برخوردار
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 زمينه در گذاريسرمايه راه از موضوع تنها اين شد. اروپا يا بازارهاي آمريكا وارد توانمي

گلي شد (حسيني ممكن خواهد خودروسازي فناوري و دانش به دستيابي و توسعه و تحقيق
  ).1396و ساعي، 

سهم قابل مالحظه تجارت درون صنعت از كل تجارت كشورهاي  با توجه به افزايش
توسعه و اهميت روزافزون آن در دنيا، متأسفانه جايگاه ايران در اين يافته و درحالتوسعه

ويژه صنعت خودروهاي سواري كه ايران بيشتر در رسد، بهحوزه چندان مناسب به نظر نمي
تجربه نكرده است. ارزيابي و بررسي عوامل حال واردات بوده و رشد صادراتي چنداني را 

هاي بسياري را در تواند موفقيتمؤثر بر تجارت درون صنعت ايران و شركاي تجاري مي
رو، در اين پژوهش، ضمن ارايه مدل تجربي سطح اقتصادي و سياسي فراهم كند. ازاين

هاي براي تجارت درون صنعت ايران با منتخبي از شركاي تجاري در صنعت خودرو
گيرد. بدين سواري، نقش دو متغير كليدي نوآوري و اندازه دولت مورد بررسي قرار مي

منظور در ادامه، مفهوم تجارت درون صنعت و اهميت توجه به صنعت خودروهاي سواري 
در قسمت مباني نظري بيان و سپس، مدل تحقيق و برآوردهاي صورت گرفته و نتايج 

 .شودمي دست آمده، تحليلبه

  مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته -2
زمان كاالها و خدمات يك صنعت در بين كشورهايي كه به كشف صادرات و واردات هم

ترين يافته تجربي دهه اند، مهملحاظ ساختاري، امكانات توليدي و منابع اوليه توليد مشابه
تجارت با واقعيت  هاي مرسومالملل بود. در اين دهه، ديگر تئوريدر تجارت بين 1960

هاي هاي نظري در تئوريهاي زيادي براي رفع كاستيو تالش ندموجود سازگاري نداشت
)، گروبل 1966( 2)، باالسا1960( 1تجارت و ارايه توضيحات تكميلي توسط وردوورن

 خود به مطالعه )، در1966( ) صورت گرفت. باالسا1975( 3) و گروبل و لويد1967(

    
1- Verdoorn 
2- Balassa 
3- Grubel and Lloyd 
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 اين بين صورت گرفته تجارت نوع و EEC(1اروپا ( اتحاديه يتجار ساختار بررسي

 در تخصص به اروپا اتحاديه در تجاري آزادسازي براساس ديدگاه وي، كشورها پرداخت.

در ادامه، مطالعات كروگمن  است. منجر شده درون صنعتي محصوالت فرآيند توليد
هاي ) به تدوين نظريه1987و  1981) و هلپمن (1985( 2)، هلپمن و كروگمن1981(

تكميلي تجارت درون صنعت و آغاز فصل جديدي از مطالعات نظري و تجربي در 
الملل براساس هاي جديد تجارت بينالملل منجر شد. سپس، مدلخصوص تجارت بين

بين  )، تمام تجارت1991( 4و عبدالرحمن 3رقابت ناقص و ناهمگني كاالها شكل گرفت
تقسيم كرد. براساس  6و تجارت بين صنعت 5كشورها را به دو دسته تجارت درون صنعت
هاي سنتي و تجارت درون صنعت به كمك اين، تجارت بين صنعت به كمك نظريه

توسعه را خصوص كشورهاي درحالهاي جديد تجارت كه امكان توسعه كشورها، بهنظريه
 ). 1388الديني، يرتاجشود (مكنند، توضيح داده ميتأمين مي

 ،7لنكستر ؛1981و  0198، 1979، (كروگمن آثار پيشگام در تجارت درون صنعت
را توضيح  تواند تجارت درون صنعتاين ايده را كه نظريه سنتي مي )1981، هلپمن ؛1980

 8اوهلين -طور سنتي با مدل هكشرالملل بهالگوهاي تجارت بين واقع، دهد، رد كردند. در
)H-O (كند يك كشور خاص محصوالتي را كه در بيني مياند كه پيشتوضيح داده شده

كند و محصوالتي را كه آن شدت استفاده از عامل نسبتاّ فراوان، بيشتر است صادر مي
، H-Oكند. با توجه به مدل كمتر است، وارد مي ،شدت استفاده از عامل نسبتاً فراوان

ويژه اگر محصوالت مشابه داشته باشند دارند، به كشورهاي مشابه دليل كمي براي تجارت
  ).2010، 9(شهباز و ليتائو

    
1- European Economic Community 
2- Krugman  and Helpman 

  نئوچمبرلين اشاره كرد.اوهلين و  - رشتوان به تئوري هكاز جمله مي -3
4- Abd-el Rahman 
5- Intra- Industry Trade 
6- Inter- Industry Trade 
7- Lancaster 
8- Heckscher- Ohlin (H-O) 
9- Shahbaz and Leitao 
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  آثار تجارت درون صنعت -1-2
اي بر اقتصاد جهاني داشته كه در ادبيات تجربي تجارت درون صنعت تاكنون آثار گسترده

  شود:آن مشهود است. در فرآيند تكميل آن در ادامه به برخي از اين موارد اشاره مي
توانند از مزاياي بازارهاي بزرگ منفعت كشورها براساس تجارت درون صنعت مي -1

زمان تعداد محصوالت توليد تواند همببرند. يك كشور با تجارت درون صنعت مي
كنندگان داخلي شده را كاهش دهد و بر تنوع كاالهاي قابل حصول براي مصرف

 ).1388الديني، بيفزايد (ميرتاج

رت درون صنعت كه با توليد محصوالتي با تنوع كمتر است، هر براساس مشخصه تجا -2
وري باالتر و هزينه كمتر توليد تر و با بهرهتواند محصولي در مقياس بزرگكشور مي

الها منفعت كنندگان هم از افزايش دامنه انتخاب كاكند كه براساس آن، مصرف
 ).2000، 1ستفلدبرند (كروگمن و اومي

اين است كه بسياري از كاالها كه در گذشته  درون صنعتتجارت هاي از مزيت -3
غيرقابل تجارت بودند، با توجه به تجارت درون صنعت، قابل تجارت شدند (براي 

 ).2016، 3(سدزيوسكا و سزارني )TIS(2( خدمات فناوري اطالعاتمثال، 

 در هاعايدي افزايش به مقياس، از ناشي هايصرفه از استفاده با صنعت درون تجارت -4

 تجارت در پيشرو بين كشورهاي در توانمي را نكته اين .شودمنجر مي توليدفرآيند 

 مشاهده دارند، توجه صنعت هر داخل محصوالت در از محدودي تعداد توليد به كه

 ).1389كرد (سعادتي، 

با توسعه تجارت درون صنعت و درگير شدن هر دو جريان تجارت (صادرات و  -5
 ).1390يابد (راسخي و قادري، اي كاهش ميهاي تعرفهبه حمايت واردات) نياز

آيد، اي به شمار ميتجارت درون صنعت يكي از عوامل تأثيرگذار بر حمايت تعرفه -6
مثل ساير بهزيرا با وجود تجارت درون صنعت، افزايش تعرفه به دليل امكان عملِ مقابله

    
1- Krugman and Obstfeld 
2- Technomic Information Services 
3- Sledziewska and Czarny  
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 ).1392(راسخي و بهنيا، شود هاي داخلي تمام ميكشورها، به ضرر بنگاه

هاي نسبي واقعي توليدات كند تا مزيتتجارت درون صنعت به كشورها كمك مي -7
صنايع تجاري خود را با ديگر كشورها، با در نظر گرفتن شيوه و تكنولوژي توليد بيابند 

 ).1393(طيبي و ديگران، 

مختلف بررسي تجارت درون صنعت و تعيين ميزان آن در گروه كاالها و صنايع  -8
پذيرند، تواند صنايعي را كه در جريان آزادسازي تجاري بين كشورها آسيبمي

جايي مشخص كند و با آزاد شدن منابع توليد در كوچك شدن يك بخش، جابه
ها به دنبال خواهد داشت و بنابراين، اقتصاد در تعادل باقي عوامل را در ساير بخش

 ).1393ماند (طيبي و ديگران، مي

  عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت -2-2
هاي تحقيقات برانگيزترين موضوعترين و بحثدر طول چند دهه گذشته يكي از بزرگ

الملل بحث تجارت دوطرفه در يك بخش يا همان تجارت درون تجربي در تجارت بين
صنعت بوده است. در اين راستا، شناسايي عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت از اهميت 
خاصي برخوردار خواهد بود. شدت تجارت درون صنعت به عوامل متعددي بستگي دارد 

طور كلي به دو دسته تقسيم شده است؛ ابتدا عوامل خاص كشوري كه شامل كه به
هاي اقتصادي شركاي تجاري درگير در مبادله هستند و اين عوامل بيشتر با وضعيت ويژگي

پس، عوامل خاص صنعت، براي مثال، توسعه مناسبت دارند. سكشورهاي درحال
). در 2016، 1شوند (الپينسكاهاي صنعتي كه در آن محصوالت موردنظر مبادله ميويژگي
  پردازيم:به بيان برخي از اين موارد مي ،ادامه

 تجاري هايسياست بر كرده و تمركز تغيير شدن جهاني بازي قواعد امروزه نوآوري: -1

منظور به كشور هر ،روايناز است، كشور يك ضرر به طبيعي اساس مزيتبر صرفاً
 تجاري محيط عبارت ديگر، به باشد. داشته نوآوري بايد سطح جهاني در مؤثر رقابت

 آغاز ترمشكل بسيار آن نسبت به گذشته در فعاليت كه اي استگونهبه جهان امروزي

    
1- Lapińska 



  79    1397 زمستان /77م/ شماره سووهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش

عرصه  در فعاليت براي كليدي نكات ترينمهم يكي از و يابدمي تداوم شود ومي
 از ثروت خلق از ترمهم معاصر در دنياي اقتصادي پديده هيچ كه است اين الملل،بين

در مطالعات اخير بر نقش تكنولوژي و  ).2006، 1زاده(ملك نيست طريق نوآوري
طوري كه كشورهاي شود، بهدانش فني در توسعه محصوالت قابل تجارت تأكيد مي

اتخاذ استراتژي بلندمدت آزادسازي تجاري در جذب تكنولوژي توسعه با درحال
كوشند بتوانند ظرفيت صادراتي پيشرفته، دانش فني و سرريزهاي تحقيق و توسعه مي

ترتيب، نوآوري كه اركان آن بر پيشرفت المللي را توسعه بخشند. بدينبازارهاي بين
وار است، در توليد كاالها تكنولوژي، برخورداري از تحقيق و توسعه و دانش فني است

كند ويژه در كاالهايي با سطح فناوري باال نقش مؤثري ايفا ميو خدمات، به
 .)1393 ،طيبي و ديگران ؛1390 ،آبادي و نيلفروشانشاه(

از  عنوان يكيبه الملليبين و ملي تفكيك رسيده به ثبت به اكتشافات و اختراعات تعداد
است كه  شده گرفته نظر در فناوري نوآوري و نظام ارزيابي كمي هايشاخص ترينمهم
 نوآوري، نرخ به صورت وشد  معرفى 1474 سال در ونيز جمهورى در بار يننخست

   ).2002، 2شود (مايمي منتشر  (WIPO)كشور  اختراعات ثبت مركز توسط هرساله
)، سطح نوآوري را در اقتصاد برخي كشورهاي تجاري مورد 2009( 3ژانگ و كالرك

بررسي قرار دادند، آنها معتقدند، ماهيت محصوالت توليد شده در كشورهاي تجاري 
به درجه استفاده از فرآيندهاي تكنولوژيك نوآورانه بستگي دارد. همچنين باليند و 

 اتاختراع د كهدنشان دانسري از كشورهاي صنعتي در تحليل يك ،)2006( 4فريتسچ
 تكنولوژي باال سطحبا ي هايبخش خصوص دربه ،صادرات باعث افزايش، ثبت شده

 محصول بر تركيب، در يك بازار خاصاختراع از سوي ديگر، ثبت  .شودمي
    ).2014، 5فروش داللت دارد (فريتسچ و ديگران در بازار هاي انحصاريفناوري

    
1- Malekzadeh 
2- May 
3- Zhang and Clark 
4- Blind and Frietsch   
5- Frietsch et al. 
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 ناكاملي اختراعات، معيار )، بيان كردند كه شاخص ثبت2000( 1، پورتر و فارمناسترن

 مالكيت حفظ حقوق مثال، براي يك كشور است؛ نوآوري سطح تعيين براي

هاي قوانين مؤسسه در و تفاوت صنعتي در تركيب تفاوت است ممكن اختراعات،
كشورها را نشان دهد (نيكومرام، رهنماي  داخلي مالكيت فكري حقوق حفظ

سهم ناچيز تعداد اختراعات و از سويي،  ).1392كرمي، رودپشتي و جوكار تنگ
كشور نشان هر تنها ضعف بسترهاي علمي و نوآوري در نه اكتشافات به ثبت رسيده،

دهنده ضعف اين كشورها در توليد محصوالت صنعتي و حضور دهد، بلكه نشانمي
امتعادل درآمد نيز خواهد بود؛ الملل و توزيع نرنگ آنها در عرصه تجارت بينكم

گل، آبادي و ساري(شاههستند  OPECتوسعه مثالي از اين مورد كشورهاي درحال
1392.(  

در  نوآوري خروجي معيار ترينمهم اختراعات)، 2006( 2مطالعه لجربراساس  همچنين
هايي است اين شاخص داراي مزيتآيند و به شمار مي زمان طول در و كشورها بين
ويژه براي كشورهاي هاي آن (بهتوان به دردسترس بودن بيشتر دادهاز جمله آن ميكه 

  ).1392اشاره كرد (خاني و نصراللهي،  R&Dهاي مخارج توسعه) نسبت به دادهدرحال
تجربي ارتباط نزديك و همبستگي قابل توجهي بين اختراع  همطالع يندر چندهمچنين 

 ؛1996 ،3(ميونت المللي وجود داردبازارهاي بينهاي اقتصادي در ثبت شده و موفقيت
). ارتباط 2007 ،6گيهرك و ديگران ؛1998 ،5پورتر ؛1990و  1998، 1997 ،4واكيلين

مثبت بين نوآوري و تجارت درون صنعت با نتايج مطالعات تجربي انجام شده توسط 
 8) و ساوير، اسپرينكل و تاچكو2012( 7)، ساالماگا2007محققاني مانند زينگ (

    
1- Stern, Porter and Furman 
2- Leger 
3- Münt 
4- Wakelin 
5- Porter 
6- Gehrke et al. 
7- Salamaga 
8- Sawyer, Sprinkle and Tochkov 
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 ).2016) تأييد شده است (الپينسكا، 2016(

 بودن متفاوت و كشورها در دولت اندازه بودن متفاوت به توجه با اندازه دولت: -2

 و دولت اندازه بين مثبت رابطه تجارت، بر گذارتأثير عمومي كاالهاي و عوامل
 و عمومي كاالهاي عرضه افزايش با كه ترتيباينبه انتظار نيست. از دور تجارت
 شود ومي بيشتر بين كشورها ساختاري هايتفاوت دولت اندازه شدن گسترده

و  1998، 1995( 1مانند انور يابد. مطالعاتيمي آن افزايش پي در تجارت حجم
 نقش ضمني، صورت )، به1988( 3ايشيزاوا ) و1992( 2فيندلي و كالريدا)، 2001

 در )،1997انور ( كردند. بررسي المللبين تجارت الگوي را در دولت مداخله

 بر كار نيروي عرضه در زابرون اثر تغيير بررسي به عمومي تعادل مدل چهارچوب
ها يافته پرداخت. تجارت الگوي و كشور اندازه بين رابطه و رفاه دولت، اندازه
رفاه منجر  و دولت اندازه افزايش به كار نيروي عرضه در افزايش كه داد نشان
 مقياس به تأثير بازدهي تحت تجارت الگوهاي كه داد نشان وي همچنين شود.مي

برخي مطالعات مانند آلسينا و همچنين در  .گيرندقرار مي كشور اندازه و
) و 2011( 6)، بناروچ و پاندي2008( 5)، جرومه و ديگران1997( 4وازيارگ

)، تأثير اندازه دولت بر تجارت درون صنعت حاكي از 1395دهمرده و جفره (
   رابطه مثبت بين اين دو متغير است.

موانع تجاري به  اي):اي و غيرتعرفهنقل، موانع تعرفهوموانع تجاري (مانند هزينه حمل -3
ي هاشوند. هزينهتقسيم مي هاي بازرگانيدو بخش موانع طبيعي و سياست

هاي بازرگاني موانع انع طبيعي و موانع ناشي از سياستوعنوان منقل بهوحمل
نقل بر وهاي حملدر خصوص تأثير هزينهآيد. اي به شمار مياي و غيرتعرفهتعرفه

نقل و وبايد توجه داشت كه پيشرفت در سيستم حمل تجارت درون صنعت،
    
1- Anwar 
2- Clarida & Findlay 
3- Ishizawa 
4- Alesina & Wacziarg 
5- Jerome et al. 
6- Benarroch and Pandey 
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دهد. شدت كاهش ميت را بهجايي محصوالالمللي، هزينه جابهبازاريابي بين
اقتصادي مانند اتحاديه اقتصادي  -هاي معتبر تجاريبنديهمچنين به دليل گروه

) و 1ASANآن يا ) و اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسهEECاروپا (
، از اهميت )2WTO( پيوستن بيشتر كشورهاي جهان به سازمان تجارت جهاني

احتمال اثر موانع تجاري تضعيف و به شدت كاستهبه ايتعرفهاي و غيرموانع تعرفه
تجارت درون صنعت رابطه طور اصولي با طور كلي، موانع تجاري بهشود. بهمي

)، براندر و 1981( 3)، براندر1980كروگمن (منفي دارند كه در مطالعات 
 )، اين تأثير منفي تأييد شده است2010) و شهباز و ليتائو (1983كروگمن (

  ).1386ي، (راسخ
نقل، عامل وهاي حملطور عمده از طريق هزينهفاصله جغرافيايي نيز به

آيد. هرچه فاصله اي در گسترش تجارت درون صنعت به شمار ميمحدودكننده
راحتي يا با توليدات داخلي شود و بهتر ميبين كشورها بيشتر شود، واردات گران

رود، طور معمول انتظار ميشود. بهجايگزين مييا با واردات از ديگر كشورها 
بايد توجه  يابد.شدت با افزايش فاصله بين كشورها كاهش تجارت دوطرفه به

بين فاصله جغرافيايي شركاي تجاري جدا از هم و شدت تجارت درون كرد كه 
در جهان امروز، مسافت  صنعت متقابل آنها رابطه منفي وجود دارد، اگرچه

گذارد و اثر منفي بعد أثير معناداري بر تجارت محصوالت متمايز نميجغرافيايي ت
شدت كاهش المللي بهنقل و بازاريابي بينومسافت به دليل تحول در سيستم حمل

هوملس و )، 1995( 4كه در مطالعات تجربي انجام شده توسط استون و لي يافته
 7و فوستينو ئوليتا)، 0200( 6سايسليك)، 1980)، لوشر و ولتر (1995( 5ليوينشون

    
1- Association of Southeast Asian Nations 
2- World Trade Organization 
3- Brander 
4- Eston & Lee 
5- Hummels & Levinshon 
6- Cieślik 
7- Leitao & Faustino 
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ليتائو و )، 2010)، ساوير، اسپرينكل و تاچكو(2009و كالرك ( گ)، ژان2009(
  ) مورد تأييد قرار گرفته است.2016الپينسكا (و ) 2012شهباز (

ساختار درآمدي و  دارايكشورهاي ): 1تفاوت در درآمدهاي سرانه (متغير ليندر -4
و  2شابه (اما متمايز) خواهند داشتم تقاضاي ساختارموقعيت اقتصادي مشابه، 

-سطح تجارت نسبتاً گستردهكنند و در نهايت، محصوالت مشابهي را تجارت مي

از طرف تقاضا، اين متغير تفاوت در ساختار تقاضا و اي هم خواهند داشت. 
كنندگان دو كشور و از طرف عرضه، تفاوت در درآمد سرانه ترجيحات مصرف

هرقدر الگوهاي دهد. همچنين كشور را نشان مي و موجودي عوامل توليد دو
درآمدي (تقاضا) اين كشورها بيشتر مشابه باشند، تجارت درون صنعت بيشتري 

. تأثير منفي متغير ليندر بر تجارت درون صنعت در مطالعات 3مالحظه خواهد شد
)، 1987( 5كايرزكوسكي)، فالوي و 1987)، هلپمن (1980( 4لوئرتسچر و والتر

)، تورپ و 2005( 8ماتو)، اوم1995( 7)، هوملس و ليوينشون1994( 6هانسن
  )، تأييد شده است.2016) و الپينسكا (2005( 9ژانگ

  صنعت خودروسازي  -3-2
. ارزش صادرات دهدرا نشان ميروند نوساني  ،سال گذشته 10آمار صادرات خودرو طي 

ميليون دالر بود كه اين رقم در سال  200بيش از  1385محصوالت خودروسازان در سال 
    
1- Linder 

 به بيشتري شباهت درآمدي، مختلف ساختارهاي با حتي تقاضا الگوهاي ارتباطات، العادهفوق پيشرفت با البته، -2
 درآمد سرانه با كشورهاي براي ويژهبه را ليندر فرضيه گسترده، و پيشرفته ارتباطات ترتيب،بدين اند.كرده پيدا يكديگر

  است. كرده رنگكم زيادي حدود تا باالتر
)، نشان دادند، در صورتي كه تجارت بين شركاي برابر بررسي شود، 1994) و هانسن (1994(گريناوي و ميلنر  -3

  يابد.متغير ليندر اهميت بيشتري مي
4- Loertscher & Wolter 
5- Falvey & Kierzkowski 
6- Hansen 
7- Hummels & Levinshon 
8- Umemoto 
9- Thorpe & Zhang 
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. بعد از رشد صادرات در سال رسيد ميليون دالر 454يعني  ،به باالترين حد خود 1386
و به بيش يافت كاهش  1387بار ديگر ارزش دالري صادرات خودروسازان در سال  ،1386

هاي درصدي سال 7/89و  4/85دنبال افزايش  تر، بهطور دقيق. بهرسيد ميليون دالر 250از 
ت. پس از داش درصد كاهش 6/46معادل  1387، ميزان صادرات در سال 1386و  1385
افزايش  1389و  1388 هايارزش دالري صادرات محصوالت خودروسازان در سال ،آن

به ارزش  1389سال در ميليون دالر و  300به رقم بيش از  1388طوري كه در سال به يافت،
 1389و  1388هاي درصدي را در سال 5/48و  4/48هاي رشد رسيد ودالر  ميليون 400

 ،اما پس از اين سال ،محقق شد 1389بيشترين رشد صادرات در سال  ،تجربه كرد. در واقع
طوري به ،باز هم شاهد روند نوساني صادرات خودرو هستيم ،به بعد 1390هاي يعني از سال

 150و به داشت درصدي  72افت  1389نسبت به  1390كه آمار صادرات خودرو در سال 
 130با رشد ميليون دالر رسيد و  350به باالي  1391باره در سال اما يك ،رسيدميليون دالر 

هم صدور خودروهاي داخلي به بازارهاي هدف  باز 1392. در سال شد درصدي مواجه
دنبال بهبود وضعيت  بهسپس، . ميليون دالر رسيد 80كرد و به درصدي را تجربه  78كاهش 

كه صادرات انواع خودرو  1393بار ديگر آمار صادرات خودرو در سال  ،خودروسازان
آمار اين، . با وجود كرددرصد رشد  139حدود ، ميليون دالر ارزش داشت 100بيش از 

درصدي  6/14با افت و  روندي كاهشي داشتدوباره  1394صادرات خودرو در سال 
. اين در بودميليون دالر  38 ،1395 سال در ايران	رزش خودروهاي صادراتيا .1شدمواجه 

خارجي وارد  يميليون دالر خودرو 935 و ميليارد يك بر بالغ 1395حالي است كه در سال 
ارزش اين  ،. البتهبودبرابر  92/50با خودروهاي صادراتي  مقايسهشد كه ارزش آن در 

    
اتاق بازرگاني در بخش ديگري از گزارش خود نسبت پوشش واردات توسط صادرات هاي اقتصادي مركز بررسي -1

را بررسي كرده است. اين نسبت معرف ميزان پوشش واردات يك كاال توسط صادرات همان صنعت است كه از 
آيد. براساس اين گزارش، نسبت پوشش واردات توسط صادرات در صنعت دست ميتقسيم صادرات بر واردات به

كاهش يافته  1394درصد در سال  3/1به  1392درصد در سال  4هاي اخير روندي كاهشي داشته و از رو طي سالخود
به  1395ماهه 10كه هر دو عامل كاهش صادرات و افزايش واردات در تنزل آن دخالت داشته است. اين نسبت در 

  درصد افزايش و كمي بهبود يافته است. 7/1
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 14افزايشي نزديك به سه برابر داشت و از  1394سال  با مقايسه در آن وزن و	صادرات
  .ميليون دالر رسيد 38ميليون دالر به 

 و ائتالف شودمي تشكيل ائتالفي قدرت نخبگان محدود دسترسي با رسدمي نظر به

 و جامعه اعضاي به فعاليت اجازه دارد نگاه خود انحصار در را هارانت اينكه براي مسلط
طور باشد، به بسته سياسي فعاليت براي فضا وقتي دهد.نمي را ائتالف غيرعضو واقع، در
 شكل خصوصي بخش دليل، همين به ماند.مي بسته اقتصادي عرصه در فعاليت اجازه قطع

 بگيرد شكل نتواند خصوصي بخش كه زماني ).1396گلي و ساعي، (حسيني گيردنمي

گيرد كه مي خود انحصار در را اقتصادي هايفعاليت همه دولت نيست و بين در هم رقابتي
 بود، خواهد معنيبي نيز نظارت و اشتغال كيفيت، ارتقاي وري،بهره به دنبال آن، افزايش

 از و انحصاربه دليل  سو، يك از است. ناظر هم و مجري هم گذار،قانون هم دولت زيرا

 از استفاده جز ايچاره داخلي كنندهمصرف سنگين، هايتعرفه وضع ديگر، با سوي
بازارهاي ). همچنين 1396را نخواهد داشت (سلطاني،  داخلي كيفيتبي خودروهاي

ونزوئال، عراق و آذربايجان هستند كه دو بازار  غالباً كشورهاي ايران يصادراتي خودرو
و  1394هاي در سال و اين موضوع ندابتدايي در حال حاضر با مشكالت داخلي درگير

  ت.اس اثر جدي گذاشتهصادرات خودرو روند كاهشي بر  1395
براي بررسي جامعه آماري در اين پژوهش، ابتدا تعداد زيادي از كشورها (از جمله كره 

شدند كه به علت در دسترس نبودن برخي  جنوبي، عراق، روسيه، ونزوئال و...) انتخاب
اختراع (از جمله براي  هاي آماري در خصوص متغير نوآوري به صورت شاخص ثبتداده

كشورهاي عراق، سوريه و...) و آمار صادرات و واردات (از جمله براي كشورهاي كره 
تركيه، جمهوري  چين، روسيه،كشور (فرانسه،  7جنوبي، روسيه و...)، در نهايت، تنها 

  ترين شركاي تجاري ايران تأييد شدند.عنوان منتخبژاپن)، به و آذربايجان، ايتاليا
، با استفاده از اطالعات گردآوري شده و پس از محاسبه تجارت 1دول شماره در ج

 7و در بين  2015و  2008، 2000هاي هاي سال، در طول1درون صنعت خودروهاي سواري
    

  گيرد.در قسمت معرفي مدل و روش تحقيق اين شاخص مورد بحث قرار مي -1
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ميانگين و ماكزيمم تجارت درون صنعت نمايش داده شده كشور شريك تجاري ايران، 
  است. 

  جارت درون صنعت در خودروهاي سواريمقادير ميانگين و ماكزيمم ت -1جدول 
 سال 2000 2008 2015

  مقدار  مقدار  مقدار
 ميانگين تجارت درون صنعت

62/3  82/3  36/12  
  رتبه  مقدار كشور  مقدار كشور  مقدار كشور

  ماكزيمم تجارت درون صنعت
 1 66/46 تركيه 85/14 چين 23/17 آذربايجان

 2 24/33 ايتاليا 62/10 ايتاليا 81/3 چين

 3 63/6 فرانسه 87/0 فرانسه 74/2 فرانسه

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

، ميانگين شاخص 2015و  2008، 2000هاي دهند، بين سالطور كه نتايج نشان ميهمان
به حدود  2000در سال  36/12طوري كه از تجارت درون صنعت روند نزولي داشته، به

كاهش يافته است. از سويي، براساس مقادير ماكزيمم نمايش داده  62/3يعني  ،چهارميك
مقدار تجارت درون صنعت روند كاهشي داشته  2015و  2000هاي شده، در مقايسه بين سال

رسد و بررسي دقيق عوامل مؤثر بر تجارت اين است و اين نتيجه چندان خوشايند به نظر نمي
  رگذارتر بر تجارت خودروهاي سواري مهم است.صنعت و اهميت شناخت عوامل اث

طور كلي برخي از علل ناكامي صنعت خودروسازي ايران كه سبب شده است رشد به
 هاي الزم براي توليد كيفي و رقابتي،زيرساخت اند از: نبودچنداني نداشته باشد، عبارت

 و حدبي داريجانب دولت، رويهبي هايدخالت انحصار، واقعي، خصوصي بخش نبود
 فقدان شود، نقض خودروسازان نفع به قوانين همه كه حدي در خودروسازان از حصر

 در گذاريسرمايه عدم كشور، به فني دانش نشدن منتقل خارجي، مستقيم گذاريسرمايه

 نظر در بدون انساني نيروي جذب و اشتغال وري،بهره بودن پايين توسعه، و تحقيق بخش

 نرخ نوسانات تورم، شده باال و افت كيفيت محصوالت،وري، قيمت تمامبهره مسئله گرفتن

  ).1396گلي و ساعي، (حسيني هاتحريم و ارز
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  ارتباط بين نوآوري و تجارت خودروهاي سواري -4-2
 كارگيريبه و توليد براي الزم هايزمينه كردن فراهم و تقويت شناسايي، اخير، هايسال در

 است. كرده خود جلب به را كشورها ريزانبرنامه و مسئوالن كشور، توجه هر در فناوري و علم

توليد  نتيجه، در و فناوري ايجاد سازدانايي و زمينه توسعه اساسي هايپايه از يكي علم توليد
 و علم دنياي در كه ديگري علمي، مقوله توليدات از غير به است. جامعه در ثروت و اشتغال
 كه فناوري توليد است. ابتكارات و اختراعات يا فناوري نوآوري در بوده، توجه مورد فناري

 توليدات نتايج كاربردي كردن است، عمل عرصه در نوآوري فرآيند و علم كارگيرينتيجه به

 ترينمهم از و توسعه و تحقيق فرآيند مهم دادهاياز برون شده ثبت اختراعات نيز هست. علمي

  ).1389است (مجيدي و دهقاني،  فناوري و علم سامانه عملكردي هايشاخص
هايي كننده رابطه نزديك بين نوآوري و ساختار بازار است. تنها شركتبيان 1فرضيه شومپيتر

هاي مربوط به نوآوري را توانند هزينهكه داراي قدرت بازار يا بهترين انحصارگر هستند، مي
مند شوند. در واقع، نوآوري با چرخه دانش بهتر ي انحصاري موقت بهرهتأمين كنند و از سودها

و بيشتر، موقعيت انحصاري باالتري براي خود به ارمغان آورده است. چنين ديدگاهي انگيزه 
بيشتري را براي توسعه نوآوري به دنبال خواهد داشت. در واقع، هنگامي كه يك شركت از 

يابد، براي تقويت و حفظ اين موقعيت تمايل دست ميطريق نوآوري، به موقعيت انحصاري 
دارد حق اختراع ثبت شده را كنترل و تمديد كند. به همين دليل است كه بازار انحصاري 

  )2011، 2(الينوتر است بخشمنظور رشد اقتصادي در مقايسه با بازار رقابتي رضايتبه
صنعت خودروسازي  ،اكه يكي از آنه بوده اقتصاد ايران داراي چند صنعت محرك

سازي، قطعهمانند تواند صنايع ديگر مي ،اين صنعت اگر در شرايط بسيار خوبي باشد است؛
طور خاص يك زيرا به ،وردآونقل و صادرات كشور را به حركت درصنعت آهن، حمل

است شده  تشكيل ...اي وهزار قطعه فلزي، پالستيكي، شيشه 30طور متوسط از به ،خودرو
اين صنعت  .كندكه ساخت هركدام از اين قطعات چندين صنف و صنعت را درگير مي

    
1- Schumpeter 
2- Laino 
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خاص در هرجاي این کره خاکی، دو برنامه مهم تأمین نیاز داخلی و حضور در بازارهاي 

 ،محور خود هاي صادرات هر کشور در برنامه  کند و دولتمردان جهانی و هدف را دنبال می

  .نگاهی به صنعت خودروسازي دارند نیم

انحصاري داخلی، عدم جذب  ه بازار تقریباًاتکاي صرف بشود،  یادآوري می

هاي  برخورداري از تعرفه قیمت باال و کیفیت پایین، گذاري مستقیم خارجی، سرمایه

هایی است که موجب شده  هاي قیمتی از جمله چالش حمایتی وارداتی همراه با الزام کنترل

روند موفقی را  صادرات نیز ،صنایع رقابتی نباشد و در نتیجه ءصنعت خودروي کشور جز

شده  روز و جدید در ایران با قیمت تمام که خودروهاي به  صورتی دررو،  ازاین. دنبال نکند

بلکه  ،توانند بازارهاي بیشتري را کسب کنند تنها خودروسازان می نهتولید شود، پایین 

  .خواهند داشت هاي خارجی تمایل بیشتري براي ورود به ایران شرکت

تواند با توجه بیشتر به صنعت خودروسازي و ارتقاي جایگاه آن در یرو، ایران م ازاین

هاي نوین تکنولوژي و حفظ حق ثبت اختراع و افزایش کارگیري روش الملل، با بهعرصه بین

رو،  تر و کیفیت باالتر را ارایه دهد. ازایننوآوري در این زمینه، خودروهایی با قیمت پایین

تقاي جایگاه صنعت خودروسازي ایران و افزایش سهم در بهبود و توسعه نوآوري در ار

  تواند مؤثر واقع شود.بازارهاي جهانی با هدف گسترش صادرات و کاهش واردات می

  مطالعات پیشین   - 2- 5

صنعت منتخب صادراتی و وارداتی با کدهاي  20)، در 1397نجفی، آذربایجانی و صامتی (

سو  به بررسی رابطه غیرخطی بین نوآوري و تجارت درون صنعت از یک HS1چهار رقمی 

عنوان  و تشخیص رابطه بین اندازه دولت و تجارت درون صنعت از سوي دیگر، به

پرداختند.  2000- 2015هاي متغیرهاي کلیدي در دو مدل خطی و تبدیل لجستیک طی سال
 

  

1- Harmonized Commodity Description & Coding System 
 الملل،بین تجارت در تسهیالت ایجاد براي سیستم این ؛است  گمرك در تجارت کنندهتسهیل یک سیستم

 خاص مبناي یک ایجاد و واردات) و صادرات (آمارهاي المللیبین بازرگانی آمارهاي تحلیل و تجزیه و آوري جمع

 از شده شناخته و مشترك زبان یک سیستم این عبارتی، است. به شده طراحی گمرك در کاالها بنديطبقه در

 رود.می شمار به دنیا گمرکات در کاالها



  89    1397 زمستان/ 77م/ شماره سوو هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

 - و روش پنل Stata15افزار نرمدست آمده براساس برآوردهاي صورت گرفته با  نتایج به

، حاکی از تأیید رابطه غیرخطی بین نوآوري و تجارت 1دوطرفه با اثرات تصادفی يدیتا

درون صنعت بود، همچنین متغیر اندازه دولت نیز در هر دو مدل باعث افزایش سطح 

شد. سایر متغیرهاي کنترل (تولید  تجارت درون صنعت ایران و شرکاي تجاري منتخب می

نیز همگی داراي عالمت مورد  اخالص داخلی سرانه، متغیر لیندر و مسافت جغرافیایی)ن

  انتظار بر تجارت درون صنعت بودند.

)، به بررسی برخورداري عوامل نسبی تولید (نسبت نوآوري به نیروي 2015( 2سدگلی و تان

ر دو مدل ، د1962-2000کار) بر الگوي تجارت درون صنعت و بین صنعت طی دوره زمانی 

معکوس بین نوآوري و  Uخطی و تبدیل لجستیک پرداختند. نتایج حاکی از تأیید رابطه 

تجارت درون صنعت در هر دو مدل بود. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که کشورهایی که 

داراي مقادیر بسیار بزرگ و بسیار کوچک نوآوري نسبی هستند، سطح تجارت درون صنعت 

د و بیشتر در جهت تجارت بین صنعتی مشارکت دارند. در مقابل، کشورهایی با تري دارنپایین

تري خواهند داشت و بیشتر به لوید بزرگ -مقادیر متوسط نوآوري، مقدار شاخص گروبل

آورند. از دیگر متغیرهاي به کار گرفته شده در این پژوهش، تجارت درون صنعت روي می

نه) و فاصله جغرافیایی بود که هر دو داراي تأثیر سرا GDPشاخص رشد و توسعه اقتصادي (

به ترتیب  OPECو  WTO مجازيمثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت بودند و متغیرهاي 

  داراي تأثیر مثبت و منفی بر تجارت درون صنعت بودند.

با شاخص وزنی از ده نوع کاالي مختلف، شاخص  )،2016ساویر، اسپرینکل و تاچکو (

کشور در شرق، جنوب شرقی و جنوب آسیا و آسیاي  22درون صنعت را براي تجارت 

آن دست آمده حاکی از آن بود که کشورهاي عضو آسه مرکزي بررسی کردند. نتایج به

)ASEAN و کشورهاي با درآمد باال در شرق آسیا، باالترین سطح تجارت درون صنعت (

کار رفته در این پژوهش، فاصله  از دیگر متغیرهاي توضیحی به کنند.را تجربه می

اقتصادها بود که داراي اثرات منفی بر تجارت درون صنعت  جغرافیایی و تفاوت در اندازه
 

  

1- Panel-Data Two-way Test with Random  Effects 
2- Sedgley & Tan 
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هاي تجاري منطقه مركزي و جنوب آسيا نيز تأثير موافقتنامه مجازيهمچنين متغير  بودند،
  مثبتي بر تجارت درون صنعت داشتند. 

 روش پژوهش -3

كننده تجارت درون صنعت و مطالعات تجربي انجام با توجه به مباني نظري عوامل تعيين
با اندكي تغييرات) براي بررسي ) 2015مطالعه سدگلي و تان (بر شده در اين زمينه (با تأكيد 

شركاي تجاري منتخب در  اثر خطي و غيرخطي نوآوري بر تجارت درون صنعت ايران با
هاي زير استفاده شده از مدل  2زيرفصل 9با  1HSرقمي  4 كد خودروهاي سواري باصنعت 

  است:
)1(  	

  

)2(  	
  

اين  است. لويد -گروبلشاخص كننده متغير وابسته و ، بيانGLjtبراساس مدل باال 
شاخص تا امروز در بسياري از تحقيقات، براي محاسبه تجارت درون صنعت كشورها مورد 

  آيد:دست مياستفاده قرار گرفته است. اين شاخص از رابطه زير به

)3(  
∑ ∑

∑

∗ 100 1
∑

∑
 

 kدر صنعت  jبه كشور  iبه ترتيب صادرات و واردات كشور  Mijkو  Xijkكه در آن، 
    

براي تجارت درون صنعت  GLصنعت از سايت صنعت و معدن ايران گردآوري و شاخص  ها در اينداده -1
  خودروهاي سواري ايران و منتخبي از شركاي تجاري براساس آن محاسبه شد.

 هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري) در سرفصل خودرو8703زيركدهاي صنعت خودروهاي سواري (با كد  -2
) و Station Wagon( ستيشنا نوع از هاخودرو همچنين ،اندبراي حمل اشخاص طراحي شده ياساسطور بهكه 

  ).Racing Carsهاي كورسي (خودرو
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  است.
كننده كند. مقدار يك اين شاخص، بيانلويد بين صفر و يك تغيير مي -شاخص گروبل

  . استدهنده تجارت بين صنعت كامل تجارت درون صنعت كامل و مقدار صفر نشان
به شمار ) در مدل، متغيرهاي كليدي sizejt) و اندازه دولت (Rpjt( نوآوريمتغيرهاي 

است و  jساكنان كشور  1هاي ثبت اختراعتعداد برنامهنوآوري،  كه شاخص آيندمي
  است. 2GDPنسبت مخارج دولت به  شاخص اندازه دولت،

متغير )، شاخص متغير نوآوري به صورت نسبت 2015براساس ديدگاه سدگلي و تان (
سرانه يك كشور (تعداد حق ثبت اختراعات يك كشور به جمعيت آن) به كل  نوآوري

ق ثبت اختراعات تمام كشورهاي نوآوري سرانه كشورهاي مورد بررسي (مجموع تعداد ح
  :3شودميتعريف  صورت زيربه است و  مورد بررسي به جمعيت آنها)

)4(   

نوآوري نسبي همواره بين صفر و يك قرار دارد و  Rpبراساس معادله باال، شاخص 
 به نوآوري سرانه هر كشور نسبتكمتر مقدار  دهنده)، نشان1تر از يك (كوچك

 .                   4استنوآوري سرانه جهان 

    
) و كاودار و 2014)، فريتسچ و ديگران (2012)، فونتانا و ديگران (1390آبادي و نيلفروشان (براساس مطالعات شاه -1

  ).2015آيدين (
)، شهباز، 2013صميمي و بدري ( )، ناهيدي، جعفري2009)، اپيفاني و گاسينا (1998براساس مطالعات رودريك ( - 2

  ).1394خندان (ل) و گ1392)، صمدي و سيدي (2014يگا ()، مارتينز و وي2014)، لين، لي و سيم (2010رحمن و امير (

=t pcRpjtدر سال  jكشور  نوآوري سرانهشاخص  -3
Rpjt

popjt
(برحسب  tدر سال  jجمعيت كشور  popاست،  

∑=totalpcRptصورت به  tدر سال  كشورهاي مورد بررسي نوآوري سرانهميليون نفر) است. كل 
Rpjt

popjt
j .است  

باشد، به معناي عدم ارتباط بين شاخص نوآوري و تجارت درون صنعت  β1=β2=0)، اگر 2براساس معادله ( -4
باشد، اين  β1>0باشد، به معناي ارتباط خطي بين متغيرهاي يادشده است كه چنانچه  β1≠0و  β2=0است. اگر 

 باشد، تابع درجه دو β1≠0و  β2≠0باشد، اين ارتباط خطي كاهشي است. اگر  β1<0ارتباط خطي افزايشي و چنانچه 
و  β2<0شكل بين متغيرهاي يادشده و اگر  uدهنده ارتباط باشد، نشان β1<0و  β2>0است. در اين حالت، چنانچه 

β1>0 دهنده ارتباط باشد، نشانu .معكوس بين متغيرهاي مزبور است  
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در  j) براي كشور ديگر متغير تأثيرگذار بر تجارت درون صنعت شاخص ليندر (
كه به صورت قدر مطلق تفاوت در توليد ناخالص داخلي سرانه ايران و شركاي بوده  tسال 

  . 1تجاري منتخب محاسبه شده است
)5(   

انتظار بر اين است كه ضريب متغير ليندر در معادله باال منفي باشد. بدين معنا كه هرچه 
كمتر باشد)،  ساختار درآمدي دو اقتصاد مشابه باشند (يا شكاف بين درآمدهاي سرانه

يابد و تجارت درون صنعت بيشتري مالحظه خواهد شد جريان تجاري گسترش مي
) بيان كردند كه معادله باال براي هر دو 2001( 3). همچنين كيم و اوه2009، 2(نيكبخت

  ). 2016توسعه معتبر است (الپينسكا، يافته و درحالكشور توسعه
DISTjt كه در آن، شود مي فرموله زير تبه صوررافيايي غيا شاخص فاصله ج 

فاصله بين پايتخت ايران و  DISTANCEو  tدر سال  jمقدار توليد ناخالص داخلي كشور 
  ):2010، 4توركسان و آتيس(برحسب كيلومتر است  شركاي تجاري

)6(  ∗

∑
 

 WTOjt  ،ECOjt و OECDjt =  هاي كننده شاخصاند كه بيانمجازيمعرف متغيرهاي
 1ها مساوي هستند. اين شاخص tدر سال  jاي و يكپارچگي اقتصادي كشور مشابهت تعرفه

  عضو سازمان باشد و در غير اين صورت، مساوي صفر هستند. jهستند، اگر كشور 
 ابتدا ردها،پس از معرفي متغيرهاي مؤثر بر تجارت درون صنعت، براي انجام برآو

  هاي سال منتخبي از شركاي تجاري طي و شاخص تجارت درون صنعت ايران
و  Stata15افزار نرم از استفاده شود و سپس، باو محاسبه مي گيرياندازه 2000- 2015

    
)، فرتو و 2005)، تورپ و ژانگ (1393)، سوري و تشكيني (1381اين شاخص در مطالعات نفري و راسخي ( -1
)، مورد استفاده قرار 2016) و سدزيوسكا و سزارني (2012)، شهباز و ليتائو (2009)، ليتائو و فوستينو (2008ووس (س

  گرفته است.
2- Nikbakht 
3- Kim & Oh 
4- Turkcan & Ates 
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 گيرد.ديتا برآوردها صورت مي -اقتصادسنجي پنل روش

  برآورد مدل و نتايج تجربي -1-3
هاي پنل، تشخيص استقالل مقطعي بين مرحله در اقتصادسنجي دادهاز آنجا كه نخستين 

) ارايه 2004( 2پسران CD) و 1980( 1پاگان - هاي متعددي مانند بروشهاست، آزمونداده
 پنل هايداده مقطعي وابستگي مقطعي است. هرگاه صفر آنها استقالل فرض اند كهشده

انباشتگي ي، احتمال وقوع نتايج همپنلاشتگي انبهاي مرسوم همشود، استفاده از روشتأييد 
انباشتگي متعددي هاي همكاذب را افزايش خواهد داد. براي رفع اين مشكل نيز آزمون

اين  )، از آن جمله است. اين آزمون بر2007( 3پيشنهاد شده كه روش پيشنهادي وسترلند
انباشتگي با توجه به اينكه جزء بر نبود همطراحي شده است كه فرضيه صفر مبني اساس

تصحيح خطا در مدل تصحيح خطاي شرطي برابر صفر است يا نه، مورد بررسي و آزمون 
كننده رد تواند بيانبر عدم تصحيح خطا ميگيرد. بنابراين رد فرضيه صفر مبنيقرار مي

  باشتگي باشد.انبر نبود همفرضيه صفر مبني
لوين  يپنل واحد ريشه هاي مرسومروش از از سويي، با تأييد وابستگي مقطعي، استفاده

نتايج ريشه  وقوع و... احتمال MW(6(، مدال و وو 5)IPS، ايم، پسران و شين LLC(4)و لين (
 7فولر مقطعي -هاي ديكيآزمون داد. براي رفع اين مشكل، واحد كاذب را افزايش خواهد

CADF)(  وIPS 8يافته مقطعيتعميم )CIPS .پيشنهاد شده است (  

  انباشتگي وسترلندپسران و هم CDآزمون  -3-1-1
انباشتگي بين براساس توضيحات مطرح شده در باال، براي بررسي وابستگي مقطعي و هم

    
1- Breusch-Pagan  
2- Pesaran's Cross-Section Dependence Test  
3- Westerlund Test 
4- Unit Root Levin- Lin 
5- Unit Root Im, Pesaran & Shin 
6- Unit Root Maddala & Wu 
7- Cross-Section Augmented ADF Test 
8- Im, Pesaran & Shin Augmented 
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دست آمده به انباشتگي وسترلند استفاده و نتايج بهپسران و آزمون هم CDمتغيرها از آزمون 
  ، ارايه شده است. 3و  2هاي شماره ترتيب در جدول

  هاي تحقيقنتايج وابستگي مقطعي در مدل -2جدول 
  CD-test  P-value  نام متغيرها

GL 24/2 025/0 

RP  20/1  228/0  
Size  48/2  013/0  
Lin  57/0  568/0  
Dist  83/10  000/0  

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

بر استقالل مقطعي پسران مبني CD، فرض صفر آزمون 2شماره براساس نتايج جدول 
شود و در ساير متغيرها اين فرض رد و وجود وابستگي بين تأييد مي Linو  RPدر متغيرهاي 

  مقاطع تأييد شده است.

  هاي تحقيقانباشتگي مدلنتايج آزمون هم -3جدول 
  P-value  آماره  متغيرهانام 
 135/0 - 104/1 آزمون وسترلند

 .پژوهشهاي مأخذ: يافته

رد  %95انباشتگي، در سطح احتمال همبراساس آزمون وسترلند باال، فرض صفر نبود 
رو، در ادامه، براي جلوگيري شود. ازاينشده است و رابطه بلندمدت بين متغيرها تأييد نمي

  كاذب الزم است مانايي بين متغيرها مورد بررسي قرار گيرد.از بروز رگرسيون 

  يپنلهاي ريشه واحد آزمون -2-1-3
كه در آنها وابستگي مقطعي رد  Linو  RPمانايي متغيرهاي ، 2براساس نتايج جدول شماره 

شود و متغيرهايي كه داراي وابستگي مقطعي هستند، بررسي مي MWشده است، با آزمون 
 شوند.آزمون مي CADFبا 
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  CIPSو  MWهاي ريشه واحد آزمون -4جدول 
  آزمون ريشه واحد  نتايج معناداري  آماره  متغيرها

GL 32/6 -  000/0  در سطح CADF 

RP  12/34  002/0  با يك وقفه MW  
2Rp 35/33 003/0 با يك وقفه MW  

Size  93/2 -  002/0  در سطح CADF 

Lin 87/51 000/0  با يك وقفه  MW  
Dist  35/3 -  000/0 با يك وقفه  CADF 

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

مانا هستند و  %1در سطح  Sizeو  GLدست آمده، متغيرهاي وابسته با توجه به نتايج به
رو، بدون مانا شدند. ازاين %1گيري در سطح بار تفاضلساير متغيرهاي مستقل، با يك 

هراس از نتايج رگرسيون كاذب، در ادامه، مطالعات صورت گرفته براي تعيين نوع روش 
  گيرد.تخمين مورد بررسي قرار مي

هاي براي انتخاب روش داده هاي صورت گرفته،با توجه به مباني نظري و آزمون
بر شود. فرض صفر اين آزمون، مبنياستفاده مي 2از آزمون چاو 1هاي تابلوييتلفيقي و داده

. سپس، در بررسي تخمين استنبود اثرات ثابت است كه براساس آن، عرض از مبدأ ثابت 
   .شودبراي انتخاب روش اثرات ثابت و تصادفي استفاده مي 3مدل از آزمون هاسمن

  هاي چاو و هاسمننتايج آزمون -5جدول 
  نتيجه  سطح احتمال  مقدار  آماره  شرح

  مدل خطي
  هاي تابلوييداده  042/0 31/2  آزمون چاو
 روش اثرات تصادفي  056/0 82/10  آزمون هاسمن

  مدل غيرخطي
  هاي تابلوييداده  069/0 05/2  آزمون چاو
 تصادفيروش اثرات   126/0 98/9  آزمون هاسمن

 .پژوهشهاي مأخذ: يافته

    
1- Pooling Data and Panel Data 
2- Chow Test 
3- Hausman Test 
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 دستبه %95با احتمال  الگو هر دو به ليمر مربوط F باال، مقدار آماره براساس نتايج

 هايداده صورت به اول نوع خطاي درصد 5 حداكثر با الگو رو، هر دوازاين است. آمده

، %99الگو با احتمال شوند و براساس نتايج آزمون هاسمن در هر دو مي تخمين زده تابلويي
هاي شود. بنابراين، هر دو مدل با روش دادهميتأييد  اثرات تصادفي روش صفر رد و فرض

  ، ارايه شده است.6شوند. نتايج در جدول شماره تركيبي و اثرات تصادفي برآورد مي

  نتايج برآوردهاي صورت گرفته در مدل خطي -6جدول 
 احتمالسطح  Zآماره   ضريب  متغيرها

Cons 62/32 - 87/2 -  004/0  
Rp  009/0  05/0  96/0 

Size 07/2  70/3  000/0 

Dist 002/0  02/0  988/0 

Lin 002/0 -  20/1 -  229/0 

WTO 35/15  17/3  002/0 

ECO 39/20  07/4  000/0 

OECD 85/17 -  52/3 -  000/0 

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

) RPگرفته در مدل خطي، شاخص نوآوري (با متغير براساس برآوردهاي صورت
داراي تأثير مثبت بر تجارت درون صنعت ايران و شركاي تجاري منتخب بوده، اما اين 

رو، در طول دوره مورد بررسي رابطه خطي شاخص نوآوري متغير معنادار نشده است. ازاين
طي بين اين دو متغير بر تجارت درون صنعت يك رابطه اثرگذار نيست و فرضيه ارتباط خ

)، 2009تأثير مثبت نوآوري بر تجارت در مطالعات هريس و لي (شود؛ اگرچه ميرد مي
) و هريس و موفات 2010)، كالدرا (2010)، كاسيمن و ديگران (2009گر (يبكر و ا

 )، تأييد شده است. 2011(

ن صنعت در معكوس بين نوآوري نسبي و تجارت درو Uدر ادامه، نتايجِ بررسي رابطه 
 كنار ساير متغيرهاي مورد بررسي ارايه شده است.
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  نتايج برآوردهاي صورت گرفته در مدل غيرخطي -7جدول 
 سطح احتمال tآماره   ضريب  متغيرها

Cons 35/29 - 56/2 - 010/0 

Rp 23/3  84/1  066/0  
Rp2  024/0 -  84/1 -  065/0 

Size 92/1  40/3  001/0  
Dist 014/0 -  13/0 -  89/0 

Lin 002/0 - 18/1 - 24/0  
WTO 28/13 68/2 007/0  
ECO 86/18 73/3 000/0 

OECD 31/15 - 93/2 - 003/0 

  .پژوهشهاي مأخذ: يافته

در هر دو مدل، به  و  RPيب برآوردي اضر در بررسي تأثير شاخص نوآوري،
، رابطه اين نتايج .هستندمعنادار طور آماري منفي دارند و هر دو بهمثبت و ترتيب عالمت 

و تجارت درون صنعت خودروهاي نوآوري بين  معكوس Uو وجود ارتباط  غيرخطي
كنند. به اين معنا كه با افزايش سطح سواري را در كشورهاي مورد بررسي تأييد مي
سيدن به يك سطح مشخص يابد و با رنوآوري، نخست تجارت درون صنعت افزايش مي

(مقدار ماكزيمم)، از آن به بعد، با افزايش سطح نوآوري، تجارت درون صنعت كاهش 
  در زير محاسبه شده است: GLنقطه ماكزيمم بين شاخص نوآوري و شاخص  .يابدمي

_
.

.
%67.29  

كشورهاي مورد بررسي در هر دو مدل كمتر از با توجه به اينكه ميزان نوآوري در بيشتر 
  هاي استثناي ژاپن كه در طول سالدست آمده در باالست (بهمقدار ماكزيمم به

توان گفت، رو، ميبيشتر است)، ازاين %67ميزان نوآوري سرانه آن از مقدار  2001- 2006
قسمت صعودي  است و در سطح نوآوري در شركاي تجاري ايران به نقطه ماكزيمم نرسيده

معكوس قرار دارند. اين نتيجه، بدان معناست كه توجه به افزايش ثبت اختراعات  Uمنحني 
تواند به افزايش تجارت درون صنعت در شرايط كنوني كشورهاي مورد بررسي مي
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  خودروهاي سواري ايران با شركاي تجاري منتخب منجر شود. 
برآوردي داراي عالمت مثبت و معنادار بوده و متغير اندازه دولت، در هر دو مدل 

كننده آن است كه هرچه سهم مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي بيان
رود. با مورد بررسي افزايش يابد، مقدار تجارت در صنعت خودروهاي سواري باالتر مي

ار دولت قرار توجه به اينكه بخش اعظم درآمدهاي كشور (از محل نفت و گاز) در اختي
دارد، بديهي است كه اندازه دولت در اقتصاد ايران بزرگ است. همچنين با انحصار صنعت 

تر شدن دولت به گسترش خودروهاي سواري ايران كه در دست دولت است، بزرگ
روابط تجاري ايران با شركاي تجاري منتخب در اين نوع صنعت منجر خواهد شد. در 

)، بناروچ و 2008)، جرومه و ديگران (2005سيا (ني و گانگرفته اپيفامطالعات صورت
)، تأثير اندازه دولت بر تجارت، حاكي از رابطه 1395) و دهمرده و جفره (2011پاندي (

  مثبت بين اين دو متغير بوده است. 
يكي ديگر از متغيرهاي مورد بررسي، شاخص ليندر بوده كه به صورت قدر مطلق 

رود، داخلي سرانه بين كشورها محاسبه شده است، انتظار ميتفاوت در توليد ناخالص 
يافتگي) شباهت بيشتر در درآمد سرانه بين شركاي تجاري (با فرض سطح مناسبي از توسعه

اين  ،دهندطور كه نتايج برآوردي نشان ميهمانشود. تجارت درون صنعت باعث تقويت 
هر دو مدل خطي و اين تأثير منفي در اما  متغير در هر دو مدل داراي تأثير منفي بوده،

رو، تأثير متغير ليندر بر تجارت درون صنعت اثرگذار غيرخطي غيرمعنادار شده است. ازاين
نبوده و شباهت بين درآمدهاي سرانه كشورهاي مورد بررسي در گسترش تجارت 

ن تأثير منفي متغير ليندر بر تجارت دروخودروهاي سواري چندان اثري نداشته است. 
)، سوري و 1390)، آذربايجاني و طاعتي (1389صنعت در  مطالعات فالحتي و سليماني (

)، شهباز و 2010)، تارككن و آتيس (2010ساوير، اسپرينكل و تاچكو ( )،1393تشكيني (
  ) تأييد شده است.2016الپينسكا () و 2016( سدزيوسكا و سزارني)، 2010ليتائو (

امروز، مسافت به دليل  جهان در كرد كه توجه ست؛ بايدمتغير بعدي فاصله جغرافيايي ا
 تجارت بر المللي تأثير مورد انتظارينقل بينوهاي حملتحول و گسترش سيستم
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گذارد. براساس برآوردهاي صورت گرفته در مدل اول و دوم به برجاي نمي محصوالت
اثرگذاري آن در هر دو ترتيب اين متغير اثر مثبت و منفي بر تجارت درون صنعت دارد، اما 

رو، اين متغير هم نتوانسته است تجارت درون صنعت خودروهاي مدل معنادار نشده، ازاين
  سواري بين ايران و شركاي تجاري منتخب را تحت تأثير قرار دهد. 

 هستند. OECDو  WTO ،ECOهاي برآوردي، به كار رفته در مدل مجازيمتغيرهاي 
در هر دو مدل تأثير مثبت  ECOو  WTOمتغيرهاي  ،7و  6ه هاي شماربراساس نتايج جدول

و معناداري بر تجارت در صنعت خودروهاي سواري دارند، بدين معنا كه عضويت در اين 
اي مشابه و يكپارچگي شود كشورهاي عضو داراي ساختار تعرفهها باعث ميتشكل

ثري ايفا كنند (اين رو، در گسترش تجارت درون صنعت نقش مؤاقتصادي باشند و ازاين
اما متغير  )، تأييد شده است)،2015) و سدگلي و تان (1386نتايج در مطالعات راسخي (

دهنده اين است كه در هر دو مدل تأثير منفي و معناداري داشته و نشان OECD مجازي
يابد، هاي تجارت دوطرفه بين ايران و شركاي تجاري عضو اين سازمان كاهش ميجريان
هستند، چندان  OECDفته شايد به آن دليل باشد كه شركاي تجاري منتخبي كه عضو اين يا

اند و عضويت اي نبردههاي تجارت درون صنعت خودروهاي سواري با ايران بهرهاز فرصت
، باعث كاهش سطح تجارت درون صنعت بين خودشان OECDاين كشورهاي منتخب در 

  و ايران شده است.

  و پيشنهادها گيرينتيجه -4
عنوان يكي از به بعد، بحث تجارت درون صنعت و عوامل مؤثر بر آن به 1970از دهه 
اي از كل تجارت سهم قابل مالحظهالملل مطرح شده و هاي اصلي حوزه بينموضوع

در اين پژوهش،  توسعه را به خود اختصاص داده است.يافته و درحالكشورهاي توسعه
اندازه دولت و  ينوآور بر تجارت درون صنعت، تأثير متغيرهايضمن بررسي عوامل مؤثر 

ايران و منتخبي از شركاي تجاري در صنعت خودروهاي سواري ايران با منتخبي از  در
مورد تحليل قرار  2000-2015هاي و در طول سال HSرقمي  4شركاي تجاري در كد 
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  گرفته است. 
هاي تركيبي و اثرات روش دادهبراساس برآوردهاي صورت گرفته، هر دو مدل با 

) Rp هاي نهايي نشان دادند كه شاخص نوآوري (با شاخصتصادفي برآورد شدند. تخمين
دست آمده و در مدل غيرخطي، رابطه بين در مدل خطي با عالمت مثبت و غيرمعنادار به

) و تجارت درون صنعت حاكي از و  Rpهاي شاخص نوآوري (با شاخص
شاخص معكوس بين  Uكننده تأييد رابطه ثبت و منفي اين متغير است كه بيانتأثيرگذاري م

توان گفت كه در خصوص طور كلي ميرو، بهاست. ازاين نوآوري و تجارت درون صنعت
گيرد، شاخص نوآوري، رابطه غيرخطي آن با تجارت درون صنعت مورد تأييد قرار مي

جارت درون صنعت تا سطح ماكزيمم آن بدين معنا كه با افزايش سطح نوآوري ميزان ت
توان به گسترش تجارت در يابد و با افزايش سطح اختراعات و نوآوري ميافزايش مي

صنعت خودروهاي سواري كمك كرد. از سويي، در خصوص متغير اندازه دولت بر 
تجارت درون صنعت، در هر دو مدل مورد بررسي تأثير مثبت آن مورد تأييد قرار گرفته 

-و دولت با گسترش حضور مؤثر خود در راستاي بهبود سطح كيفيت خودروها مياست 

تواند نقش اثرگذاري داشته باشد. از بين ساير متغيرهاي مورد بررسي شاخص ليندر و فاصله 
اند، بدين معنا كه شباهت سطح درآمد شركا جغرافيايي اثري بر صنعت مورد بررسي نداشته

آنها چندان اهميتي نداشته است، كمااينكه واردات  و ميزان فاصله جغرافيايي بين
خودروهاي سواري ايران از كشورهايي كه چندان شباهت درآمدي ندارند صورت 

تأثير منفي و غيرمعنادار بعد مسافتي در بين كشورها، با توجيه گسترش  ،گيرد، از سوييمي
ي مشاهده شده عضويت هانقل قابل درك است. در نهايت، براساس يافتهوهاي حملسيستم

مندي از مزاياي به دليل بهره ECOو  WTOايران و شركاي تجاري صنعت خودرو در 
اي و يكپارچگي ساختار اقتصادي توانسته است به گسترش تجارت درون مشابهت تعرفه

  صنعت بيشتر در خودروهاي سواري منجر شود. 
  شود:در همين راستا پيشنهادهاي زير ارايه مي

  كه ميزان نوآوري نسبي بيشتر شركاي تجاري منتخب در قسمت صعودي از آنجا
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معكوس بين نوآوري نسبي و تجارت درون صنعت خودروهاي سواري  Uمنحني 
شود، با توجه بيشتر به ثبت اختراعات هر كشور و قرار گرفته است، پيشنهاد مي

درون افزايش آن تا مقدار ماكزيمم مدنظر، در راستاي ارتقاي سطح تجارت 
 الملل تالش كرد.صنعت در عرصه بين

  براساس تأثير مثبت اندازه دولت كشورهاي مورد بررسي بر تجارت درون صنعت
برقراري ها با گسترش اندازه خود و با شود، دولتخودروهاي سواري پيشنهاد مي

هاي اختصاص وامبراي جذب نوآوري بيشتر به كشور يا  هاي صادراتيمشوق
  به مخترعان، حضور مؤثري ايفا كنند.  بهرهكم
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  رقمي در صنعت خودروهاي سواري 4زيركدهاي  -1پيوست 
  8703زيركدهاي 

اند، شده براي حمل اشخاص طراحي ياساسطور بهكه هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوريخودرودر سرفصل: 
  ).Racing Carsهاي كورسي (خودرو) و Station Wagon( استيشن نوع خودروها از همچنين

اولويت 
  گمركي

  كد تعرفه  كاال

  87030033  سانتيمتر مكعب 2500با حجم سيلندر بيشتر از  --  10

9  
اند؛ وسايل اي كه مخصوصاً براي حركت روي برف طراحي شدهوسايل نقليهـ 
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