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 چکیده 
کشور  در ارزآوریرا ، نقش مهمی مواد غذایی و آشامیدنیهای صنایع امروزه صادرات فرآورده

میزان صادرات دهد که نشان میبررسی مطالعات تجربی مربوط به صادرات کند. ایفاء می
د، بلکه باشمی وری نیروی کاراندازه بنگاه، سرمایه انسانی و بهرهتحت تاثیر  ها نه تنهابنگاه

ررسی بنیز قرار گیرد. لذا در این مطالعه، به مجاور  هایستانا صادراتتحت تاثیر  ممکن است
و آشامیدنی با استفاده از اطالعات سطح بنگاهی  غذاییمواد صادرات صنایع عوامل موثر بر 

و مدل دوربین فضایی توبیت  6831های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران( در سال )کارگاه
دهد که متغیرهای آورد مدل توبیت فضایی نشان میپرداخته شده است. نتایج حاصل از بر

ان داری بر میزوری نیروی کار و سرمایه انسانی دارای تاثیر مثبت و معنیاندازه بنگاه، بهره
دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود باشند. همچنین معنیها میصادرات بنگاه

حاصل از محاسبه اثرات مستقیم، اثرات کند. همچنین نتایج اثرات فضایی را تایید می
ار، وری نیروی کدهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم بهرهغیرمستقیم و اثرات کل نشان می

 دارهای همسایه مثبت و معنیسرمایه انسانی و اندازه بنگاه بر صادرات هر استان و استان
 نی است. استااست. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین
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 مقدمه -1
 کند. صادراتغیرنفتی نقش بسیار موثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می صادرات

ده به درآمدهای نفتی شتر، باعث کاهش وابستگی اقتصاد غیرنفتی از طریق ارزآوری بیش

ای المللی، تقاضا برو به واسطه دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید بین

محصوالت داخلی و تولید محصوالت داخلی را نیز افزایش داده و موجب افزایش اشتغال 

نفتی از شود. در مجموع، صادرات غیرهای اقتصاد در جامعه میو ارزش افزوده فعالیت

های های مختلف از جمله جذب درآمدهای خارجی، افزایش تولید، کاهش هزینهلکانا

بی های نسبرداری از مزیتهای اقتصاد به مقیاس، بهرهمتوسط تولید و برخورداری از صرفه

کشور و یادگیری صادراتی در حین انجام کار موجبات رشد و توسعه بیشتر اقتصاد را 

 آورد. فراهم می

بازارهای خارجی از طریق صادرات، عوامل مختلفی مؤثر هستند. بر اساس برای ورود به 

دی بناین عوامل به دو نوع خارجی و داخلی تقسیم مطالعات صورت گرفته در این زمینه،

بوده که در سطح کالن مورد بررسی  ، تورم و ...مانند نرخ ارز خارجیعوامل شده است که 

وری، بهرهاندازه بنگاه، مانند  داخلیعوامل  به تاثیر ها،آن در معدودی ازگیرد و قرار می

در د. باشپرداخته شده که مربوط به خود بنگاه می و توسعه تحقیقمخارج  و پذیریرقابت

و نهادینه شدن مواردى چون  های الزمکشورهای در حال توسعه، بدون ایجاد زیرساخت

قاء قیمتی سبب ارت ظار داشت که عواملتوان انتپذیری و ساختار بازار نمیوری، رقابتبهره

نه و نهادی هایافته به دلیل وجود زیرساختصادرات گردد، در حالی که در کشورهای توسعه

  شود.یشدن عوامل غیرقیمتی، عوامل قیمتی سبب ارتقاء صادرات م

نایع صهای بالقوه و حمایت اصولی و هدفمند از کارگیری استعدادها و توانمندیدر ایران به

باشد. امروزه گامی موثر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی  توانددارای مزیت کشور، می

های نوین برای حضور مستمر و چشمگیر در بازار جهانی، عالوه بر مجهز شدن به روش

یری مناسب پذاز سطح رقابت ها نیز بایدبازاریابی روز دنیا، تولیدات عرضه شده توسط بنگاه

وردار باشند. صنایع غذایی و آشامیدنی از جمله صنایع پررونق جهان کنونی و باالیی برخ

محیطی و است که رقابت شدیدی بر آن حاکم است. ایران با توجه به تنوع زیست

وهوایی خود، مواد اولیه این صنعت را به وفور در خود جای داده است و در اغلب موارد آب

بنابراین توجه بیشتر به این صنعت در کشور به  دارای مزیت دسترسی به مواد اولیه است.

ها از مزیت رقابتی برخوردار است، کمک شایانی ویژه در مورد تولید محصوالتی که در آن
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های تجاری در یک های اقتصادی، سیاستبر اساس تئوری به توسعه صادرات خواهد کرد.

جاورت که در م هاییاستان تغییر نماید؛ به این صورت که تواند با توجه به فضاکشور می

های های تجاری خود را با توجه به سیاستسیاست و همسایگی هم قرار دارند، عموماً

مطالعات زیادی در مورد اثرات فضایی تجارت در دنیا . نمایندتجاری طرف دیگر تنظیم می

 6توان به مطالعه هانسوندر این زمینه می صورت نگرفته است، اما از اولین مطالعات

هایی که در نزدیکی مرزهای ایاالت بنگاه دارددر مکزیک اشاره کرد، که بیان می (6333)

 در، لذا .اندمکزیک داشته ها درتری نسبت به سایر بنگاهمتحده بودند، تجارت مناسب

مطالعه حاضر سعی شده است با درنظر گرفتن اثرات همسایگی به بررسی عوامل موثر بر 

 8تصمیم صادراتی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با استفاده از مدل دوربین فضایی توبیت

 پرداخته شود. 

سازماندهی مقاله به این صورت است که پس از مقدمه، به بررسی ادبیات موضوعی و 

شناسی شود. بخش سوم به روشات صورت گرفته در این زمینه پرداخته میپیشینه مطالع

بخش چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته خواهد  . دردارد و معرفی مدل اختصاص

 .  گرددهای سیاستی مطرح میگیری و توصیهشد و در نهایت در بخش پایانی، نتیجه

 تحقیق ادبیات بر مروری -2
هاست. صنایع به توسعه اقتصادی در جوامع انسانی، رشد صنایع آنیکی از عوامل مهم 

وسیله جهت رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال ن عنوان مؤثرتری

به کار، استفاده از عوامل تولید در ایجاد ارزش  کارگیری نیروی مستعد و آمادهمولد، به

افراد جامعه مورد توجه قرار  سطح زندگی افزوده، پیدایش تنوع در اقتصاد ملی و ارتقای

م جهت الز گرفته است. اغلب اقتصاددانان معتقدند که رشد و توسعه بخش صنعت بستر

 . سازدها را فراهم میرشد و توسعه سایر بخش

صنایع مواد غذایی از جمله صنایع وابسته به بخش کشاورزی است که نقش مهمی در 

رزان بودن مواد خام محصوالت کشاورزی، ارزبری پایین این بخش دارد. به دلیل ا توسعه

بری کمتر، ایجاد این و همچنین نیروی کار ارزان و سرمایه صنایع تبدیلی مواد غذایی

گردد، که این امر محصوالت کشاورزی می افزودهصنایع موجب چند برابر شدن ارزش

                                                 
1 Hanson 
2 Spatial Durbin Tobit Model  
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و همچنین افزایش صادرات  افزایش درآمد روستاییان، جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها

 (. 6831 ،6بخش و نوروزیفرح) دنبال دارده و درآمد ملی را ب

محصوالت ، افزایش روند تقاضای از مهمترین مزایای ایجاد و گسترش صنایع غذایی

ل نگهداری، تبدی های مناسبروش بکارگیریبا بوده و  کشاورزی و حذف نوسانات فصلی

ه و عرضه فعلی را به عرض کردهاز ضایعات این محصوالت جلوگیری تواند می بندی،و بسته

. افزایش ارزش خالص محصوالت کشاورزی، انگیزه الزم برای نمایددائمی تبدیل 

به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر به دلیل وجود را گذاری در بخش کشاورزی سرمایه

تا حد زیادی کاهش پیدا  محصوالت کشاورزی گری و داللیصنایع مواد غذایی، واسطه

 بخش وفرحرا ایفا خواهد کرد ) سازی اقتصاد کشور نقش مؤثریاین امر در سالم کرده و

 (. 6831 نوروزی،

مستقیم در درون صنعت و هم  صورتایجاد اشتغال هم به  ین صنعت در زمینههمچنین ا

تا حدودی باالیی برخوردار است و  غیرمستقیم در بخش کشاورزی از اهمیت صورتبه 

تر از صنایع رقابتی دهد. ساختار تولید در اینمسأله بحران بیکاری در کشور را کاهش می

 .صنایع دیگر بوده و درجه انحصار و تمرکز در آنها کمتر است

در این قسمت به برخی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم صادراتی صنعت از قبیل اندازه بنگاه، 

 شود. ی کار پرداخته میوری نیروسرمایه انسانی و بهره

ابد. یکند با افزایش اندازه بنگاه، میزان صادرات بنگاه افزایش می( بیان می6339)8واگنر

های حمل و نقل، این امر به دلیل وجود موانع ورود به بازارهای صادراتی از قبیل هزینه

ارجی کننده خالمللی و مطابقت محصول با سلیقه مصرفتعرفه، رعایت استانداردهای بین

-توان هزینه تولیدات را کاهش داد و هزینهباشد که فقط در مقیاس تولیدی وسیع میمی

های به مقیاس، عواملی مانند (، عالوه بر صرفه6339های اضافی را حذف نمود. واگنر )

مندی بیشتر از تخصصی کردن امور، امکان دستیابی به منابع مالی با هزینه کم و بهره

پذیری باال را از جمله دالیل توجیه کننده تاثیر مثبت اندازه بنگاه بر میزان  ظرفیت ریسک

 نماید. صادرات آن بیان می

                                                 
1 Farahbakhsh and Norouzi (2001) 
2 Wagner  
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که از  اندمطالعات تجربی زیادی نشان دهنده تاثیر مثبت اندازه بنگاه بر صادرات آن بوده

ارد و (، برن8119)8شو و لیو(، 6331)6توان به مطالعه گلسجر و همکارانها میمیان آن

( اشاره نمود. بسیاری از 8113)9مطالعه تودوو ( 8111)4هاگمجر (،6333)8جنسن

های بزرگتر احتمال بیشتری برای صادرات دارند اند که شرکتمطالعات موجود نشان داده

تر دارای منابع مالی نسبتاً خوب، منابع شخصی کافی و های بزرگبه دلیل اینکه شرکت

لکرد های بزرگتر برای عمهستند. این مزایا تضمینی برای شرکتظرفیت باال برای تولید 

تر است. با این حال، در مطالعات های با اندازه کوچکصادراتی بهتر در مقایسه با شرکت

 داری بیندهد تفاوت معنیمشابه دیگر نتایج متناقضی یافت شده است و نشان می

)کوتائه و  شان وجود ندارداتیتر بر اساس عملکرد صادرتر و کوچکهای بزرگشرکت

 (. 6338، 1استون

های رشد مبتنی بر سرمایه انسانی، رشد تولید را ناشی از موجودی سرمایه انسانی مدل

دانند که به نوبه خود، توانایی یک کشور را در زمینه نوآوری و رسیدن به سطح می

لیل تواند به دادرات میدهد. در نتیجه افزایش صکشورهای پیشرفت را تحت تأثیر قرار می

وری، که خود در اثر سرمایه انسانی متخصص و سطح افزایش سودهای ناشی از بهره

 (. 8114، 1شود، باشد )کروزت و کوینگآوری ایجاد میفن

تولید کاال، سرمایه انسانی در مرحله خلق کاال مهم و حیاتی است. بنابراین،  در نظریه

کرده دسترسی دارند نسبت به کشورهای در ی و تحصیلهایی که به نیروی کار فنبنگاه

حال توسعه متکی به منابع طبیعی محدود، دارای مزیت رقابتی در تولید و صادرات 

کاالهای جدید هستند. بعد از رسیدن کاال به مرحله بلوغ و گسترش بازار کاال، بنگاه نوآور 

کار ماهر و تحصیل کرده برای اینکه مزیت رقابتی را از دست ندهد، به کمک نیروی 

سرمایه  آوردآوری برتر روی میها و کاالهای جدید با فن)سرمایه انسانی( خود به خلق ایده

الملل معرفی شده و های رقابتی در سطح بینترین مزیتانسانی به عنوان یکی از مهم

که  کنند، به طوریریزی میها برای مدیریت و توسعه آن برنامهها و کارخانهشرکت

                                                 
1 Glesjer et al  
2 Liu and Shu  
3 Bernard and Jensen  
4 Hagemejer  
5 Todo  
6 Kotae and Aston  
7 Crozet and Koenig  
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الملل برای مدیریت و هدایت صادرات خود روی های فعال در صحنه تجارت بینشرکت

 (. 6338، 6سرمایه انسانی تأکید وافر دارند )کوتائه و استون

یروی وری ندهندگی رفتار صادراتی بنگاه دارد، بهرهعامل دیگری که نقش مهمی در توضیح

 کار است یرویهر نفر ن ازاء به ثابت هایسرمایه وری نیروی کار، ارزشکار است که بهره

 افزایش بر عالوه که داشت توجه باید. شودیبه کار اطالق م یهکه به آن نسبت سرما

به  که منجر یابدمی بهبود نیز هاآن کیفیت(، گذاریسرمایه نتیجه)در  ثابت هایدارایی

های سازمانی، کارآموزی عوامل دیگر، نظیر پیشرفت .شودمیکار  یروین وریبهره افزایش

وانند بر تپرسنل و به طور کلی تمامی تغییراتی که در وضعیت صنعت وجود دارند، نیز می

های وری نیروی کار مؤثر واقع شوند. یکی از این عوامل، ابداعات و پیشرفتبهره

 رشد هایزا در مدلهای فنی به عنوان یک عامل برونتکنولوژیکی است. در ابتدا، پیشرفت

زا نئوکالسیک و در تابع تولید معرفی گردید و به همین جهت، در این مدل رشد، برون

و در پاسخ به انتقادات  6331های دهه زا که در سالشد. لیکن تئوری رشد درونتلقی می

زا ساختن متغیر رشد بر این مدل رشد نئوکالسیک توسعه یافت، تالش نمود تا با درون

زا، به سادگی، به منزله رشد اقتصادی در درون یک رشد درون نقیصه غلبه کند. تئوری

های جدید برای سیستم است که بر آموزش، آموزش حین انجام کار و توسعه تکنولوژی

های جدید و نیروی بازارهای جهانی متمرکز است. این تئوری بر اهمیت تولید تکنولوژی

 (. 6834، 8کار متمرکز است )پورعبادالهان و همتی

 8سن و در زمینه صادرات صنایع غذایی صورت گرفته، آتوکـوراالکه  یمطالعاتاز میان 

در  الگوها و عوامل تعیین کننده صادرات مواد فرآوری شده غذایی از کشورهای( 8111)

 حال توسعه را بررسی کرده و نشان دادند که بازبودن نظام سیاسی یک کشور، اثر مثبت

 دارد.  یات غذایداری بر نرخ رشد صادرمعنی

-( بر اساس نتایج حاصل از مطالعه بیان کردند که مناسب6331) 4کریستنسن و همکاران

 9های بزرگ هستند. در حالی که سزینکوتا و جانسونها برای صادرات، شرکتترین شرکت

                                                 
1 Kotae and Aston  
2 Pourebadollahan and Hemmati (2015) 
3 Athukorala and Sen  
4 Christensen et al.  
5 Czinkota and Johnston  

http://ep.yazd.ac.ir/?_action=article&au=694&_au=Mohsen++Pourebadollahan+Covich
http://ep.yazd.ac.ir/?_action=article&au=694&_au=Mohsen++Pourebadollahan+Covich
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که اندازه بنگاه هیچ  ( با توجه به نتیجه به دست آمده از مطالعه اظهار کردند6338)

 های صادراتی ندارد. فعالیت تاثیری بر

کشورهای  داده است که در ( نشان8114) 6هنسنو  دست آمده از مطالعه جفیه نتایج ب

تواند به عنوان موانعی برای امنیت غذایی می در حال توسعه، استانداردهای کیفیت و

 تر مربوط به فقدانیشدلیل این امر ب .صادرات کاالهای غذایی و کشاورزی عمل نماید

لذا پرسش کلیدی که در مقابل  .های تکنیکی و اداری در بیشتر این کشورهاستظرفیت

را تقویت کرده و بر  کشورهای در حال توسعه وجود دارد این است که چگونه خود

 .های خود غلبه نمایند تا بتوانند در بازار جهانی رقابت نمایندضعف

های سطح بنگاه، تجربه صادراتی ویژگی ای به بررسی تاثیر(، در مطالعه8113) 8جوهانسون

 های تولیدی در کشور سوئد پرداخت. ویها و متغیر مکانی بر تصمیم صادراتی بنگاهبنگاه

های تولیدی در نظر گرفت: صادرکننده دائمی، سه نوع تصمیم صادرات برای بنگاه

رفتن ه قرار گصادرکننده موقت، بدون تصمیم صادراتی. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد ک

ای که تمرکز بنگاههای صادراتی با محصوالت مشابه در آن باالست، بنگاه در منطقه

چنین دهد. هماحتمال اینکه بنگاه به صادرکننده موقت یا دائمی تبدیل شود را افزایش می

های گذشته، احتمال دائمی شدن صادرات براساس نتایج تصمیم صادراتی بنگاه در سال

 دهد.ه جاری را افزایش میبنگاه در دور

های تحقیق و توسعه، ( به بررسی رابطه بین متغیرهای هزینه8113) 8هالپرن و موراکوزی

ای ههای صنعتی مجارستان طی سالوری نیروی کار و عملکرد صادرات برای زیربخشبهره

و وری نیروی کار دهد بهرهاند. نتایج حاصل از مطالعه نشان میپرداخته 6338-8111

ای هدار بـر عملکرد صادرات در زیربخشهای تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنیهزینه

ی کار وری نیروهای که نوآوری بیشتری دارند، دارای بهرهصنعتی این کشور داشته و بنگاه

 .باشندباالیی می

به بررسی رابطه علیت بین صادرات و رشد اقتصادی در پاکستان در ( 8168) 4شجاعت

انباشتگی پرداخت. ایشان برای تخمین مدل از آزمون هم 8161-6319 زمانی بازه

                                                 
1 Jeffee and Hensen 
2 Johansson 
3 Halpern and Murakozy  
4 Shujaat 
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مدت و دهد که در کوتاهو نتایج مطالعه نشان می جوهانسون و گرینجر استفاده نمود

 . بلندمدت رشد تولید عامل رشد صادرات است

های ادهد رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در نیجریه را با توجه به(، 8168) 6کیوندیو

 ها با استفاده ار آزمون علیت گرنجر ومورد بررسی قرار دادند. آن 8161-6311 ساالنه

 رشد رابطه معنادار بین صادرات و توزیعی نشان دادند که هایخودبازگشت با وقفه

 کنند که دولتدر ضمن برای افزایش چند برابری رشد پیشنهاد می. دارد اقتصادی وجود

بیشتر در بخش صادرات، ترویج تنوع کاالهای صادراتی و  گذارییهبایست برای سرمامی

 .و انگیزه بیشتر صادرات تالش کند های مناسب برای حمایتارائه زیرساخت

 و تجزیه از استفاده با رشد و صادرات بین ارتباط مورد در که ایدرمطالعه(، 8168) کاندو

 (سریالنکا، پاکستان، نپال، بوتان و مالدیوهند، بنگالدش، کشور ) 1در  پانل هایداده تحلیل

 هاکشور این در صادرات و داخلی ناخالص تولید بین که رسید نتیجه این انجام داد به

 . ندارد وجود معناداری رابطه

 منافع محصوالتای به بررسی رابطه بین ساختار بازار و توزیع (، در مطالعه8168) 8بریونز

صنایع فیلیپین پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان تبدیلی کشاورزی صادراتی در 

د داری وجودهد بین صادرات محصوالت تبدیلی کشاورزی و ساختار بازار ارتباط معنیمی

 دارد. 

تولیدی و  هایای به تجزیه و تحلیل توانمندیدر مطالعه( 6831) خش و نوروزیبفرح

اهمیت و جایگاه صنایع غذایی در اقتصاد کشور صنایع غذایی ایران با تاکید بر  صادراتی

مقایسه تطبیقی عملکرد فعالیت صنعتی این بخش با سایر  پرداختند. در این تحقیق

های مزیت( RCA) نسبی آشکار شده ها انجام شد و با استفاده از شاخص مزیتبخش

ذایی غدهد که صنایع نتایج این تحقیق نشان می. نسبی صنایع غذایی را مشخص کردند

ای مقایسه با سایر صنایع کارخانه کشور به دلیل اتکا به منابع داخلی و ارزبری پایین در

آید و توسعه و  تواند از جمله صنایع پیشرو در امر صادرات و اشتغال به شمارکشور، می

های رشد صنایع غذایی بویژه در صنایع کوچک موجب افزایش سهم فراهم آوردن زمینه

 . ددگرزایی کل صنایع و در نهایت موجب رونق بخش کشاورزی میشتغالصنعت در ا این

                                                 
1 Kundu  
2 Briones  
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های گوناگون صنایع غذایی ایران را مورد مطالعه قـرار مزیت نسبی گروه(، 6836) 6فتحی

دار است. در این مطالعه از شاخص مزیت نسبی آشکار استفاده شده و اقالم مزیت داده

دهد که نموده است. نتایج مطالعه نشان میصنایع غذایی را شناسایی  صادراتی در

زایی این گونه صنایع که مزیت نسبی صادراتی و امکان اشتغالر گذاری مناسب دسرمایه

رویارویی با نگرانی و چالش اساسی اقتصاد کشور در زمینه  تواند در جهتبیشتر دارد، می

 باشد. معضل بیکاری بسیار کارآمد

 های کارآمد بر صادرات بخشای به بررسی عاملمطالعه ر(، د6836) 8خلیلیان و فرهادی

کشاورزی ایران پرداختند. نتایج تجربی پژوهش نشان داد که تولید ناخالص داخلی 

 دارینسبی صادرات و مصرف داخلی بر عرضه صادرات کشاورزی تأثیر معنی هایقیمت

 . دارند

 به تابلویی، هایداده از استفاده با ایمطالعه در( 6831) 8همکاران و کویچ پورعبادالهان

 یط ایران هایاستان سطح در صنعتی کاالهای صادرات بر انسانی سرمایه تأثیر بررسی

 که دهدمی نشان مزبور مطالعه تجربی هاییافته. اندپرداخته 6813-6831 زمانی دوره

 ایتقاض متغیرهای و مثبت تأثیر اسمی ارز نرخ و صنعتی افزوده ارزش انسانی، سرمایه

 هایاستان صنعتی صادرات بر منفی تاثیر مبادله رابطه و صنعتی کاالهای داخلی

 .اندکشورداشته

 هایبنگاه صادراتی عملکرد بر مؤثر عوامل بررسی به( 6831) 4سجودی و محمدزاده

 کارکن نفر ده صنعتی کارگاه 68816 مقطعی هایداده اطالعات از استفاده با ایران صنعتی

 نههزی تر،بزرگ اندازه با هایبنگاه که نشان داد نتایج اند.پرداخته 6831 سال در بیشتر و

 احتمال با ،بیشتر کار نیروی به فیزیکی سرمایه موجودی نسبت و ترپایین کار نیروی واحد

 چنین هم. باشندمی نیز بیشتری صادرات شدت دارای و کرده مبادرت صادرات به بیشتری

 بر دارمعنی و مثبت تأثیر بنگاه توسعه و تحقیق هایفعالیت که است داده نشان نتایج

 .تاس نبوده دارمعنی مالکیت و انسانی اثر سرمایه امّا داشته، بنگاه صادراتی عملکرد

( به بررسی سنجش موقعیت مکانی بنگاه و بررسی 6834پورعبادالهان کویچ و همتی )

های صنعتی ایران با استفاده از اطالعات سطح بنگاهی تأثیر آن بر تصمیم صادراتی بنگاه

                                                 
1 Fathi (2002)  
2 Khalilian and Farhadi (2002) 
3 Pourebadollahan  et al (2011) 
4 Mohammadzadeh and Sojoodi (2011)  
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های هاند. یافتهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران( و روش پروبیت پرداخته)کارگاه

آن است که نه تنها متغیرهای سطح بنگاه بر صادرات بنگاه تاثیر  تجربی مطالعه حاکی از

ارد، ای در صادرات آن دکنندهمثبتی دارند، بلکه موقعیت مکانی بنگاه نیز نقش تعیین

های صادراتی در یک منطقه و یک صنعت خاص، باعث کاهش بدین مفهوم که وجود بنگاه

های موجود در آن منطقه و آن صنعت ههزینه ورود به بازارهای خارجی برای سایر بنگا

 شود. می

 ر زمینه مطالعات داخلی، مطالعات زیادی به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر صادرات درد

 توان به عنوان مثال به مطالعاتاند که از آن جمله میسطوح مختلف پرداخته

، 6831، 3683، 6833) پورعبادالهان کویچ و همکاران(، 6831) 6سرشت و صنوبررحمان

اشاره کرد، اما هیچ یک از آنها نقش ( 6831) محمدزاده و سجودی و( 6834، 6836

به عنوان یک عامل مؤثر در تصمیم صادراتی  های کشور راها در استانبنگاه همسایگی

د. نقطه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات مشابه داخلی نیز در همین انبنگاه در نظر نگرفته

ر که تباشد. در مطالعه حاضر از یک مدل کلیفتن اثرات همسایگی میمسئله در نظر گر

هم شامل وقفه فضایی متغیر وابسته و هم وقفه فضایی متغیر مستقل است، استفاده شده 

است. لذا وجه تمایز این مطالعه با مطالعات انجام شده قبلی، استفاده از رهیافت دوربین 

 6831ایع مواد غذایی و آشامیدنی در سال های صنفضایی در تصمیم صادراتی بنگاه

 باشد.می

  مدل معرفی و تحقیق شناسیروش -3
ای است که بخش قابل های صنعتی به گونههای مربوط به بنگاهبا توجه به اینکه داده

های مربوط به متغیر وابسته در نمونه مورد بررسی مقدار صفر اختیار توجهی از داده

 دار واقتصادسنجی معمول و متعارف دارای نتایج تورشهای روش کند. لذا استفاده ازمی

های های سازگار بهتر است از مدلناسازگار بوده و برای به دست آوردن تخمین

 اقتصادسنجی گسسته از جمله مدل توبیت استفاده شود.

 یلذا در این مطالعه سعی شده است با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی، اثر سرریز صادرات

یک استان بر صادرات استان دیگر و وابستگی فضایی در بین مشاهدات مورد بررسی و 

 هایاز آنجایی که متغیر وابسته در این مطالعه، میزان صادرات بنگاهآزمون قرار گیرد. 

ها صفر باشد، از تواند صادرات داشته باشند و یا مقدار صادرات آنمورد نظر است که می
                                                 

1 Rahmanseresht and Sanobar (2004) 

http://jmsd.atu.ac.ir/?_action=article&au=10972&_au=hosein++rahmanseresht
http://jmsd.atu.ac.ir/?_action=article&au=10972&_au=hosein++rahmanseresht
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شود. لذا بر اساس مبانی نظری و مطالعات ای برآورد مدل استفاده میمدل توبیت فضایی بر

، مدل دوربین فضایی  (8113) 8( و جوهانسون8111) 6تجربی انجام شده نظیر آلوارز

( برای بررسی عوامل موثر بر تصمیم صادراتی مورد استفاده قرار SDM Tobit) 8توبیت

 گردد:به فرم زیر بیان میگیرد. بنابراین معادله مربوط به این مدل می
 

Log(𝑒𝑥) = α + γ1Log(AP)𝑖 + 𝛾2Log(S)𝑖 + 𝛾3HC𝑖 + ρw(log 𝑒𝑥) +

𝜃1𝑤(𝑙𝑜𝑔 𝐴𝑃𝑖) + 𝜃2𝑤(𝑙𝑜𝑔 𝑆𝑖) + 𝜃3𝑤(𝑙𝑜𝑔 𝐻𝐶𝑖) + e𝑖 (6                                      )  

نیروی  وریمعرف بهره APاندازه بنگاه،  دهندهنشان Sصادرات،  یزانمبیانگر  EXکه درآن 

 یوزن یسماتر Wبنگاه،  یانگرب i یسشدت سرمایه انسانی و اند دهندهنشان HCکار، 

بسته وا یرمتغ ییفضا یوابستگ بیانگر ρاستاندارد شده بر حسب سطر بوده و پارامتر  ییفضا

های به منظور تخمین الگوی فوق از روشمستقل است.  یرهایمتغ ییوقفه فضا یانگرب θو 

استفاده خواهد شد. اطالعات مورد استفاده در این مطالعه مربوط به  رگرسیونی گسسته

 المللیبندی بینهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران بر حسب طبقهکارگاه

باشد می 6831( برای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در سال ISIC) 4های صنعتیفعالیت

 که از مرکز آمار ایران استخراج شده است. 

 شوند: یرهای مورد استفاده نیز به صورت زیر تعریف عملیاتی میمتغ

وری نیروی کار از تقسیم میزان ارزش افزوده هر کارگاه (: بهرهAPوری نیروی کار )بهره

 آید. صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بر تعداد کارکنان آن کارگاه به دست می

 عنوان اندازه بنگاه استفاده شده است.اندازه بنگاه: در این مطالعه از میزان فروش به  

شدت سرمایه انسانی: برای به دست آوردن شدت سرمایه انسانی، ابتدا میزان سرمایه  

انسانی هر کارگاه صنعتی محاسبه شده و سپس بر تعداد کارکنان آن کارگاه تقسیم 

وق عالی )فشود. سرمایه انسانی هر کارگاه نیز از جمع تعداد کارکنان دارای تحصیالت می

 .آیددیپلم به باال( به دست می

هایی که مرز ماتریس همسایگی: برای به دست آوردن ماتریس همسایگی برای استان

مشترک با هم دارند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ شده است. الزم به ذکر 

                                                 
1 Alvarez 
2 Johansson  
3 Tobit 
4 International Standard Industrial Classification 
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گی برای های کشور مدنظر بوده و ماتریس همسایاست که در این مطالعه تمامی استان

 آنها تعریف شده است. 

کند که سهم قابل توجه از هایی مانند توبیت زمانی ضرورت پیدا میاستفاده از مدل

 وابسته در معادله متغیر(. 169: 8166، 6باشند )هیل و همکارانمشاهدات محدود شده 

که در  دباشیم مقادیر بزرگتر از یکبا مقادیر صفر و  یاشامل یک متغیر دو جمله توبیت

م هایی که با همیزان صادرات صفر بوده و عدد یک بیانگر استان دهندهآن عدد صفر نشان

داری منجر به نتایج تورش OLSدر این حالت، استفاده از روش  .همسایگی دارند، است

بین این دو دسته از متغیرهای توضیحی تفاوتی قائل نشده و در  OLSشود زیرا روش می

دار خواهد بود. از سوی دیگر در صورتی که نمونه مورد نتیجه ضرایب برآورد شده تورش

بررسی به مقادیر غیرصفر متغیر وابسته محدود شود، به دلیل تبعیت از یک ضابطه معین 

شده  8خاب نمونه، دچار تورش انتخاب نمونههایی که صادرات دارند( در انت)انتخاب بنگاه

، 8وولدریج(شود داری منجر میبه نتایج تورش OLSاستفاده از روش و در این حالت نیز 

8118.) 
Yi

∗ =  X′iβ + ε𝑖                  i = 1. 2. 3. … . N        
                              

{
yi = y𝑖

∗          if              Yi
∗ > 0   

yi = 0           if             Yi
∗ ≤ 0    

                        (8)  

های موجود در های صادراتی بنگاهها و تصمیمصادرات ممکن است تحت تاثیر فعالیت

استان نه  یکدر  هابنگاه صادرات میزان کهعالوه بر آن جوار باشد. یعنیهای هماستان

تحت  دتوانمی است،کار و ...  یروین وریبهره بنگاه، اندازه یرنظ عوامل از بسیاریتنها تابع 

 یفضای اقتصادسنجی روش از حالت این در که باشد نیز خود همسایه هایاستان یرتاث

 4نسلینا، برای نخستین بار 6333در سال شود. می استفاده گسسته مدل برآورد برای

مطرح کرد. وی بود، های اقتصاد فضایی روش اقتصادسنجی را که در برگیرنده واقعیت

مارکف استوار است،  -کند روش اقتصادسنجی متعارف که بر پایه فروض گاسبیان می

ها و مشاهدات مکانی . زمانی که محقق با دادهباشدای مناسب نمیبرای مطالعات منطقه

ای اقتصادسنجی متعارف، نتایج تخمین را دچار خطا هکارگیری شیوهروبرو است، به

                                                 
1 Hill et al. 
2 Sample selection Bias 
3 Wooldridge 
4 Anselin 
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هایی که دارای جزء مکانی هستند دو مسئله وابستگی فضایی میان کند؛ زیرا برای دادهمی

این دو ویژگی در اقتصادسنجی  (.6333، 6دهد )لسیجمشاهدات و ناهمسانی فضایی رخ می

با در نظر گرفتن این  8فضایی شود. بنابراین روش اقتصاد سنجیمتعارف نادیده گرفته می

بیان شد.  6333های مکانی، نخستین بار توسط انسلین در سال ها برای دادهویژگی

ای مشاهده شده در یک های نمونهوابستگی فضایی اشاره به این واقعیت دارد که داده

ن بیان توامی است. jهای دیگر مانند وابسته به مقادیر مشاهده شده در مکان iمکان مانند 

 داشت که:

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑦𝑗);       𝑖 = 1. 2. … . 𝑛;   𝑖 ≠ 𝑗     (8)  

iy  های مشاهده شده در مکان بیانگر دادهi  وjy های مشاهده شده در دهنده دادهنشان

های متعارف اقتصادسنجی نظیر حداقل مربعات باشد. تحت این شرایط، روشمی jمکان 

 معمولی امکان برآورد این گونه عوامل را ندارند. فرض کنید معادله به صورت زیر است:

𝑌 = 𝜌𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 + 𝜀;            𝜀~𝑁 (0, 𝜎2𝐼𝑛)                                           (4)  

شامل متغیرهای  Knماتریسی Xاز متغیرهای وابسته، 1nیک بردار Yکه در آن

 ماتریس مجاورت شود که معموالًعنوان ماتریس وزنی فضایی شناخته میبه  W توضیحی و

دهنده نشان β بوده و پارامتر WY ضریب متغیر وابسته فضایی ρ مرتبه اول است. پارامتر

است. این مدل اصطالحاً مدل  Y تأثیر متغیرهای توضیحی بر انحراف در متغیر وابسته

شود، زیرا ترکیبی از مدل رگرسیون استاندارد و ( نامیده میSAR) 8خودرگرسیون فضایی

ای سری همتغیر وابسته از تحلیلوقفه  ای از مدلوقفه متغیر وابسته فضایی است که نشانه

 (.6831، 4)عسگری و اکبری زمانی دارد

ای برای گنجاندن وابستگی ( مختلف دامنه گستردهSAR) 9های خودرگرسیون فضاییمدل

( عالقمند بود 8113) 1کنند. کاکامیوفضایی و اثرات سرریز فضایی به معادالت ارائه می

وقفه فضایی را هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیرهای مستقل نیز در نظر بگیرند که 

کننده شود. عوامل تعیین( نامیده میSDM)1این مدل در ادبیات، مدل دوربین فضایی

                                                 
1 Lesage 
2 Spatial Econometrics  
3 Spatial Autoregressive 
4 Asgari and Akbari (2001) 
5 Spatial Autoregressive Model 
6 Kakamu 
7 Spatial Durbin Models  
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ممکن است به دلیل  SDMصادراتی واحدهای فضایی در معادله تصمیم صادراتی مدل 

(. 8168، 6یا و همکاران)س جزء اخالل متفاوت بوده و شناسایی آن دشوار باشدناهمسانی 

شود. همچنین گنجاندن متغیرهای وقفه ناهمسانی واریانس باعث ناکارایی تخمین می

خطی چندگانه در رگرسیون رشد را افزایش ، خطر ابتال به مشکل همSDMفضایی در 

ی برای رسیدگی به مشکالت تخمین در (. رویکردهای مختلف8113، 8دهد )کاکامیومی

این چارچوب در نظر گرفته شده است. یک استراتژی برای رفع مشکل ناهمسانی فضایی 

(، استفاده از برآوردگر حداکثر راستنمایی SDMدر چارچوب مدل دوربین فضایی )

(MLE ،8168( است )سیا و همکاران .) 

وزنی فضایی، از مجاورت و همسایگی  در این مطالعه برای تعیین مکان و تشکیل ماتریس

ای مشاهده شده در شود که منعکس کننده موقعیت نسبی یک واحد منطقهاستفاده می

 باشد. یعنی برایهای جغرافیایی فضا، نسبت به واحدهای دیگر فضایی میسطح مکان

کشورهایی که دارای همسایگی یا مجاورت با کشور موردنظر هستند، عدد یک و در صورت 

های حاصل که همان ماتریس شود. ماتریسهمسایه نبودن، عدد صفر قرار داده می

هایی متقارن هستند و عناصر قطر اصلی این ماتریس همیشه باشند، ماتریسمجاورت می

 باشد. صفر می

های اقتصادسنجی فضایی از ماتریس وزنی فضایی یا ماتریس مجاورت برای نشان در مدل

 شود. برای تشکیلمجاور به عنوان متغیر توضیحی در مدل لحاظ میدادن تأثیر مشاهدات 

های مختلفی وجود دارد که مجاورت خطی، رخ مانند، خطی ماتریس مجاورت، روش

های تشکیل ماتریس مجاورت ترین روشدوطرفه، رخ مانند دو طرفه و ملکه مانند از مهم

بر با صفر بوده و عناصر خارج از باشند. در ماتریس مجاورت، عناصر روی قطر اصلی برامی

قطر اصلی در صورتی که کشورها مجاور و همسایه یکدیگر باشند مقدار یک را اختیار 

کند. پس از تشکیل ماتریس مجاورت، در تخمین مدل بایستی از ماتریس استاندارد می

 معروف است، استفاده نمود. 8شده ماتریس مجاورت که به ماتریس وزنی فضایی

ماتریس، استانداردسازی بر اساس مجموع سطرهای ماتریس مجاورت صورت گرفته در این 

 شود. ماتریسیو هر یک از عناصر ماتریس مجاورت بر مجموع سطرهای ماتریس تقسیم می

                                                 
1 Seya et al. 
2 Kakamu 
3 Weighting Spatial Matrix 
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ود. ششود، ماتریس مجاورت استاندارد شده مرتبه اول نامیده میکه بدین ترتیب ایجاد می

و ضرب آن در بردار متغیر وابسته، متغیر جدیدی  با استاندارد کردن ماتریس مجاورت

شود؛ که میانگین مشاهدات مناطق همسایه و مجاور را نشان داده و آن را در حاصل می

 نامند. می 6اصطالح متغیر وقفه فضایی

 رافیاییجغ واحد یک ها ازپدیده سرریز و فضایی خودهمبستگی مفهوم به توجه بابنابراین 

تصمیم  تخمین برای فضایی خودرگرسیونی های مختلطعموماً مدل دیگر، واحدهای به

 .گیرندمی قرار استفاده مورد های صنایع مواد غذایی و آشامیدنیصادراتی بنگاه

  هایافته -4

های اقتصادسنجی فضایی، بهتر است ابتدا یک مدل کلی در نظر گرفته شود و در مدل

خودهمبستگی فضایی میان جمالت اخالل های مربوط به وابستگی فضایی و سپس آزمون

 بررسی شده و در نهایت بیان شود کدام مدل برای مطالعه حاضر بهتر است.

، الزم است وابستگی فضایی و وجود خودهمبستگی  8در این بخش، قبل از تخمین مدل 

( و LMبین جمالت اختالل مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور از آزمون الگرانژ )

 .( ارائه شده است6در جدول ) LMنتایج آزمون  کهن مورانز استفاده شده آزمو

 دار بودن اثر وابستگی فضاییبرای معنی LMالف(: نتایج آماره آزمون  -1جدول ) 

مقدار آماره 
2

 ارزش احتمال درجه آزادی 

41/688 6 111/1 

 تحقیقهای یافتهمنبع: 
داری وابستگی فضایی دهد فرضیه صفر مبنی بر عدم معنیمی نتایج جدول فوق نشان

رد گردیده و لذا وابستگی فضایی میان مشاهدات  %6دار میان مشاهدات در سطح معنی

گیرد. در مرحله بعد با استفاده از آزمون مورانز خودهمبستگی بین مورد تأیید قرار می

 ب( است. -6ون به صورت جدول )گیرد. نتایج آزمجمالت اختالل مورد آزمون قرار می

 ب(: نتایج آزمون مورانز برای آزمون خودهمبستگی فضایی جمالت اختالل -1جدول )
 ارزش احتمال درجه آزادی مقدار آماره

168/6 6 93/1 
 تحقیقهای یافتهمنبع: 

                                                 
1 Spatial Lag 

های مربوطه، نرم افزار شایان ذکر است که نرم افزار مورد استفاده در این مطالعه برای تخمین مدل و انجام آزمون 2

Stata 14  .است 
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توان بیان کرد فرضیه صفر که داللت بر عدم وجود ب( می -6بر اساس نتایج جدول )

رد نشده و لذا  %6دار خودهمبستگی فضایی در بین جمالت اختالل دارد در سطح معنی

خودهمبستگی فضایی در بین جمالت اختالل وجود ندارد. در ادامه به منظور بررسی 

ها از مدل دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی میان تصمیم صادراتی استان

 مشاهدات استفاده شده است.

 شود. ( گزارش می8نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی در جدول )حال، 

 (: نتایج حاصل از تخمین معادله مربوط به دوربین فضایی توبیت2جدول )

 .t Probآماره  ضرایب متغیرها

AP 169/1 33/6 14/1 
HC 111/1 61/8 18/1 
S 16/1 61/8 186/1 

 AP 118/1 3/6 11/1وقفه فضایی 
 HC 1111/1 61/6 84/1وقفه فضایی 

 S 114/1 48/8 16/1وقفه فضایی 
 111/1 19/69 64/6 عرض از مبدا

 16/1 18/4 111/1 (ρوابستگی فضایی )
 113/1 43/3 111/1 (2σواریانس خطا )
 - - 84/1 (2Rضریب تعیین )

 8819 تعداد مشاهدات 
 های تحقیقمنبع: یافته

دهد ( نشان میSDTMبه روش دوربین فضایی توبیت )نتایج حاصل از برآورد مدل 

-وری نیروی کار و سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنیمتغیرهای اندازه بنگاه، بهره

ه دهد بوری نیروی کار نشان میها است. ضریب متغیر بهرهداری بر میزان صادرات بنگاه

 169/1ها به میزان صادرات بنگاهوری نیروی کار، میزان ازای یک درصد افزایش در بهره

وری نیروی کار افزایش یابد، میزان توان بیان کرد هر چه بهرهیابد که میدرصد افزایش می

غیر دهد این متیابد. ضریب متغیر اندازه بنگاه نشان میها نیز افزایش میصادرات بنگاه

زای یک درصد افزایش در دار بر میزان صادرات بنگاه دارد. یعنی به اتاثیر مثبت و معنی

یابد. وقفه فضایی درصد افزایش می 16/1اندازه بنگاه، میزان صادرات بنگاه به مقدار 

یزان داری بر موری، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه نیز تاثیر مثبت و معنیمتغیرهای بهره

 های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی دارند.صادرات بنگاه

دار بودن اثر متغیر باشد که مثبت و معنیمی 16/1فضایی برابر  همچنین ضریب وابستگی

ا هدهد. به عبارت دیگر، همواره سهمی از میزان صادرات بنگاهوابستگی فضایی نشان می
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ها بوده که این امر، های کشور ایران وابسته به اثر مجاورت و همسایگی استاندر استان

 هایکند، یعنی اگر صادرات در تمام استاند میای را در صادرات تأییاثر سرریز منطقه

درصد افزایش  6/1درصد افزایش یابد، صادرات در استان مورد نظر به اندازه  61دیگر، مثال 

دهد بوده که نشان می 84/1خواهد یافت. در مدل برآورد شده، مقدار ضریب تعیین برابر با 

در گروه صنعتی مورد بررسی ناشی درصد از تغییرات متغیر تصمیم صادراتی  84در حدود 

 باشد.از تغییرات متغیرهای توضیحی و وابستگی فضایی )وقفه فضایی( می

غیر های اثرات متبررسی سرریزهای فضایی یا سرایت، ترین کاربرد مدل فضایی عمومیمهم

مورد مطالعه، به مناطق مجاور منطقه مورد بررسی است. چرا که بر اساس مطالعات لسیج 

( برای به دست آوردن اثر مستقیم در ابتدا تاثیر افزایش متغیر توضیحی 8113) 6سو پی

شود )به عبارت دیگر، مشتق محاسبه می iبر متغیر وابسته در خود استان  iدر استان 

y𝑖∂جزئی برابر 

∂x𝑖
i,...,1,2بوده و   n باشد(. که از تمامی تأثیرها در یک منطقه می

شود. جهت محاسبه اثر تجمعی غیرمستقیم، ابتدا تأثیر افزایش متغیر گرفته میمیانگین 

 -شود )یعنی، مشتق جزئیمحاسبه می iبر متغیر وابسته در استان  jتوضیحی در استان 

y𝑖∂متقاطع برابر با 

∂x𝑖
iو   jرریز سباشد( و میانگین این اثرها در کل منطقه بیانگر اثر می

ای هناشی از افزایش متغیر توضیحی در یک استان بر متغیر وابسته در تمامی استان

ای هموجود در منطقه است. اثر کل ناشی از افزایش متغیر توضیحی بر روی تمامی استان

مورد بررسی برابر با مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. به طور کلی، اثر مستقیم 

رون استانی و اثر غیرمستقیم حاکی از سرریزهای بین استانی است. حاکی از سرریزهای د

 شود.  نتایج حاصل از این اثرات در جدول زیر گزارش می

 کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات از حاصل نتایج: (3جدول )

 متغیرهای توضیحی 
 اثر

 مستقیم
 کل اثر غیرمستقیم اثر

 .t Probآماره 

AP 161/1 1166/1 1698/1 33/6 14/1 
HC 1193/1 1111/1 111/1 61/8 18/1 
S 16/1 1114/1 16/1 61/8 186/1 

 AP 1183/1 1118/1 118/1 3/6 11/1وقفه فضایی 
 HC 1111/1 1116/1 1111/1 61/6 84/1وقفه فضایی 

 S 1181/1 1118/1 114/1 48/8 16/1وقفه فضایی 
 تحقیق هاییافته: منبع

                                                 
1 LeSage and Pace 
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د که دهمستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل نشان مینتایج حاصل از محاسبه اثرات 

وری نیروی کار، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه بر صادرات اثر مستقیم و غیرمستقیم بهره

دار است. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای های همسایه مثبت و معنیهر استان و استان

 استانی است. بین

  گیرییجهنت -5 

قریباً ت. اقتصاد است رشد و توسعهها به منزله کلیدی برای صادرات برای دولت امروزه رشد

-سیاست ها ودر تمام کشورهای در حال توسعه، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت

چنان که آگاهی و توجه به اهمیت موضوع صادرات در هم ،های دولت قرار داردگذاری

 یافته نیز وجود دارد. کشورهای توسعه

های صنعتی ایران هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر میزان صادرات بنگاه

نفر کارکن  61باشد. برای این منظور از اطالعات  بنگاه صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی می

یروی ن وریاستفاده کرده و به بررسی تاثیر متغیرهایی مانند: بهره 6831و بیشتر در سال 

زار مورد افکار، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه بر میزان صادرات بنگاه پرداخته شده است. نرم

 است.  Stata14استفاده در این مطالعه، 

 وری نیرویدهد که متغیرهای بهرهنتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می

 .داری بر میزان صادرات بنگاه دارندعنیکار، اندازه بنگاه و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و م

وری نیروی کار افزایش یابد باعث افزایش میزان صادرات به عبارتی، هر چه میزان بهره

وری، سرمایه انسانی و شود. همچنین متغیرهای وقفه فضایی متغیرهای بهرهبنگاه می

دار ها هستند. معنیداری بر میزان صادرات بنگاهاندازه بنگاه دارای تاثیر مثبت و معنی

 بودن ضریب وابستگی فضایی نیز داللت بر تأیید اثر همسایگی است. 

چنین نتایج حاصل از محاسبه اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل نشان هم

وری نیروی کار، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه دهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم بهرهمی

دار است. این نتایج حاکی از های همسایه مثبت و معنیو استان بر صادرات هر استان

  استانی است. وجود سرریزهای درون استانی و بین
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