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افزایش پیچیدگی سبد صادراتی و ارزش باالتر صادرات اولیه نیز اثر مثبتی بر ماندگاری

صادرات دارد .در پایان ،بهمنظور افزایش ماندگاری صادرات صنایع الستیک و پالستیک
ایران توصیه میشود ضمن تمرکز بر صادرات کاالهای دارای مزیت نسبی ،نسبت به انعقاد
موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دوجانبه با کشورهای پاکستان ،عراق و کشورهای منطقه

آسیای میانه اقدام شود.

طبقهبندی F10, F14,L65 :JEL
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مقدمه
هرچند در گذشته طول مدت تجارت و عوامل تعیینکننده آن در ادبیات نظری و تجربی

نادیده گرفتهشد ،اما بهدلیل نقش کلیدی این مؤلفه بر روند بازده نزولی استفاده از نهادههای

تولید ،در ادبیات دهه اخیر تجارت بینالمللی بسیار پراهمیت است1؛ بهطوریکه امروزه،
موفقیت کشورها در افزایش طول مدت روابط تجاری از مؤلفههای بسیار مؤثر بر رشد

صادرات محسوب میشود .مطالعات کهو و رول ( ،)2009هلپمن و همکاران ( ،)2008بسید

و پرسو ( ،)2007برنتن و نیوفامر ( ،)2007فلپمایر و کویلر ( ،)2006ایونت و ونبلز ()2002

و فیگازو و مولینا ( )2011نیز مؤید این امر است .در تئوریهای اولیه و سنتی تجارت

بینالملل ،فرض «تجارت مستمر» 2با تصور استمرار تجارت پس از یکبار وقوع مطرح بود
زیرا همواره کشورهای صادرکننده بر ایجاد تجارت و افزایش حجم آن متمرکز بودند .3اما

بسید و پرسو ( )2006با طرح موضوع ماندگاری تجارت این فرض را رد کردند و نشان داد

واردات ایاالت متحده امریکا فقط برای یک دوره دو تا چهار ساله ماندگار است .متعاقباً

مطالعات دیگر نیز این یافته را تأیید کردند .نیچ ( )2009نیز نشان داد صادرات آلمان بهطور

متوسط دو سال و صادرات اسپانیا بهطور متوسط یک سال ماندگاری دارد .همچنین ،بسید و
پرسو ( )2011دریافتند متوسط دوره ماندگاری صادرات برای  46کشور درحالتوسعه بین

یک تا دو سال بوده است .فیگازو و مولینا ( )2011نیز نشان دادند تعداد دفعات قطع تجارت
پس از یک دوره کوتاهمدت ،بسیار زیاد است و بهطور متوسط  60درصد روابط تجاری

جدید با شکست مواجه میشوند .بنابراین ،راز موفقیت کشورهای پیشرو در رشد صادرات

عالوه بر ایجاد تنوع از طریق صادرات محصوالت جدید و ورود به بازارهای جدید ،توجه
به حفظ و ماندگاری سبد صادرات فعلی و رشد آن است .4بهدلیل اهمیت این موضوع ،بهبود

نرخ ماندگاری صادرات 5بهعنوان مؤلفههای اصلی استراتژی صادرات کشورهای پیشرو
صنعتی قرار گرفته است.

 .1برای اطالع بیشتر ر.ک .به :مطالعات بالدوین ( 1988و ،)1990بالدوین و گروگمن ( )1989و دیكست (.)1989

2. Trade Lasts Forever

 .3رشد صادرات با دو نوع حاشیه شامل  Intensive Marginو  Extensive Marginتکامل و توسعه مییابد .برای اطالع
بیشتر ر.ک .به :کهو و رول ( )2009و بسید و پرسو (.)2011
4. Brenton et al. (2009).

5. Export Survival Rate.
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بررسی وضعیت صادرات کاالیی ایران نیز بیانگر وجود مشکالتی مانند تغییر مداوم سبد

کاالهای صادراتی ،کاهش سهم بازار کاالها (حتی درمورد صادرات سنتی محصوالتی
مانند پسته ،زعفران ،فرش و )...و قطع صادرات است که بخش عمده این مشکالت به
ماندگاری پایین کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی مربوط میشود .این درحالی است

که طی دهههای اخیر بهمنظور رهایی از اقتصاد نفتی ،افزایش صادرات کاالهای غیرنفتی در
اولویتهای سیاستهای کلی و اسناد باالدستی کشور قرار گرفته است .اگرچه صادرات
غیرنفتی کشور (بدون میعانات گازی) از  6/8میلیارد دالر در سال  1383به حدود 36

کمی مناسبی را تجربه کرده است ،اما از
میلیارد دالر در سال  1394ارتقا یافته و رشد ّ
نظر کیفی در مقابل واردات با ارزش واحد  1000دالر در تن بوده ،ارزش واحد صادراتی

متجاوز از  550دالر در تن (سال  )1387نشده و حتی در برخی سالها به  391دالر در

تن ( )1392نیز کاهش یافته است .دلیل این وضعیت آن است که بخش عمده صادرات
غیرنفتی مربوط به محصوالت و مواد خام صنعتی ،معدنی و کشاورزی است .به پشتوانه منابع

عظیم نفت و گاز بهعنوان خوراک اصلی مجتمعهای پتروشیمی کشور ،در سالهای اخیر
سهم صادرات محصوالت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی همواره بین  25تا 40درصد بوده
است ،اما بهدلیل عدمتوجه کافی به توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی ،ایران در تقسیم کار

بینالمللی پتروشیمی جهان ،بهعنوان تأمینکننده مواد اولیه و خام مورد نیاز صنایع تکمیلی
کشورهای دیگر قرار میگیرد .درحالیکه صنایع تکمیلی پتروشیمی با داشتن ویژگیهایی
مانند تنوع محصولی گسترده ،سودآوری باال ،بازارهای مصرف گسترده ،اشتغالزایی باال،

نرخ بازگشت سرمایه بیشتر ،میتواند نقش مؤثرتری در تولید محصوالت با ارزش افزوده
باالتر و کسب درآمدهای ارزی پایدارتر بازی کند .در میان صنایع پاییندستی ،صنعت

الستیک و پالستیک یکی از کلیدیترین صنایع جهان و از جمله رشته فعالیتهای مهم در
زنجیره تولید صنایع پتروشیمی جهان است که با استفاده از مواد اولیه پتروشیمی ،پلیمری
و شیمیایی ،گستره عظیمی از کاالهای واسطهای و نهایی با کاربردهای مختلف در صنایع
دیگر (از جمله خودروسازی ،لوازم خانگی ،صنایع غذایی و )...را تولید میکند .براساس
گزارش آماری بانک جهانی ( )2014این صنعت ،بازار جهانی بسیار وسیعی (در حدود 500

میلیارد دالر) دارد که در این میان ،ایران با صادرات ساالنه حدود  1/2میلیارد دالر ،سهم

ناچیزی از آن را به خود اختصاص داده است .عمده صادرات ایران به کشورهای همسایه
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عراق ( 50درصد) ،افغانستان ( 17درصد) ،ترکمنستان ( 8درصد) ،آذربایجان ( 7درصد)،
پاکستان ( 3درصد) است .یکی از مهمترین مشکالت صادرات صنعت الستیک و پالستیک
کشور ،ماندگاری پایین محصوالت در بازارهای هدف صادراتی (مانند عراق و افغانستان)

و کاهش سهم بازار ایران است .از اینرو ،شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات و
تعیین میزان تأثیر هر عامل بر ماندگاری صادرات بهمنظور ارائه پیشنهادات مناسب ضرورت

دارد .بر این اساس ،هدف اصلی مقاله حاضر بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری عوامل مؤثر
بر ماندگاری صادرات صنعت الستیک و پالستیک تعیین شده است.

مقاله به اینترتیب سازماندهی شده است که پس از مقدمه به روششناسی تحقیق و

معرفی دادهها پرداخته میشود .در بخش دوم نتایج برآورد مدل ارائه شده و مورد بحث قرار

میگیرد و بخش پایانی نیز به جمعبندی و توصیههای سیاستی اختصاص دارد.

 .1روش و دادهها
در این مقاله ماندگاری صادرات محصوالت صنعت الستیک و پالستیک از طریق برآورد
یک مدل ماندگاری زمانی گسسته تحلیل میشود .انتقال یک کاال از وضعیت صادرات

ماندگار و مستمر به وضعیت عدم صادرات در سبد صادراتی محصوالت صنعت الستیک

و پالستیک به بازارهای جهانی مورد نظر این مقاله است .برای این کار باید درباره پروسه

ورود یک کاال به یک بازار خاص تا زمان از دستدادن بازار خود و یا حضور تا پایان دوره

مورد نظر در آن بازار ،کام ً
ال آگاهی داشت .در ادبیات تجارت بینالملل ،مدلسازی مربوط
به این موضوعات به مدلسازی دادههای زمان بقا مشهور است .الگوی خطر تناسبی()PH

مدلی است که در تحلیل بقا رایج بوده و ابتدا توسط کاکس ( )1972پیشنهاد شد .رگرسیون
نیمهپارامتری مخاطرات تناسبی کاکس یکی از مناسبترین مدلها در تحلیل بقا است که

مبتنی بر توزیع خاصی برای زمانهای بقا نیست .بنابراین ،در صورت برقراری فرض متناسب
بودن مخاطرات برای تمام متغیرهای توضیحی مدل ،جایگزین مناسبی برای مدلهای بقای

پارامتری است.

الگوی خطر تناسبی کاکس بهصورت رابطه ( )1تعریف میشود:

)1

)Pr(T>t)=1-F(t)≡S(t
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که در آن t ،طول دوره مورد نظر (مث ً
ال طول دوره صادرات) T ،مقدار تحقق یافته

یک متغیر تصادفی پیوسته F(t) ،تابع توزیع تجمعی است F(t) .را میتوان تابع شکست 1نیز

نامید ،S(t) .نیز تابع بقا 2است که احتمال بقا در زمان سپری شده  tرا نشان میدهد .اگر )F(t

مشتقپذیر باشد ،آنگاه تابع چگالی احتمال آن f(t) ،بهصورت رابطه ( )2تعریف میشود:

)2
تابع نرخ مخاطره ،3نسبت چگالی احتمال و تابع بقا بهصورت رابطه ( )3تعریف میشود.
)3
که ) θ(tتابع مخاطره یا احتمال خروج از حالت مد نظر را نشان میدهد ،به شرط اینکه فرد

تا زمان  tدر این حالت مانده باشد .برای برآورد تابع مخاطره ،طیف متنوعی از توابع شامل
پارامتری ،نیمهپارامتری و توابع غیرپارامتری به تفکیک متغیرهای پیوسته و گسسته استفاده

میشود.

رویکردهای غیرپارامتری در تحلیل جدولهای وقایع حیاتی و عمدتاً در دادههای

زمانی پیوسته استفاده میشود .رویکردهای پارامتری نیز در تحلیل دوام (دیرش) بهکار

برده میشود و توزیع احتمال خاصی دارد .4اما رویکرد نیمهپارامتری که مورد نظر مقاله
حاضر است ،هیچ فرض خاصی بـر توزیع زمان شكست ندارد اما در عوض ،فرض میكند

مخـاطرات متناسباند .بهعبارت دیگر ،مقادیر متغیرها با مدت زمان ماندگاری( 5یا زمان
بهطورکلی) تغییر نمیکند.

نوع کلی تابع مخاطره تناسبی 6بهصورت رابطه ( )4تعریف میشود:

)4

)θ(t,X)=θ0 (t) exp(β' X
1. Failure Function.
2. Survival Function.
3. Hazard Rate Function.

 .4گجراتی (.)1394

5. Survival Time (or Calendar Time).
6. Proportional Hazard Function.
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در الگوی مخاطره تناسبی تابع خطر شامل دو جزء است .جزء اول ) ،θ0 (tبیانگر خطر

پایه است .این تابع تنها وابسته به زمان (بقا) بوده و مقدار آن با متغیرهای توضیحی تغییر

نمیکند .جزء دوم تابعی از متغیرهای توضیحی و مستقل از زمان بقا است .مزیت اصلی
الگوی خطر تناسبی این است که نسبت خطرات برای دو فرد شاخص تنها بستگی به
متغیرهای توضیحی داشته و به زمان  tبستگی ندارد.

با توجه به ماهیت دادههای این مقاله ،از میان طیف وسیع توابع مخاطره ،تنها روشهای

گسسته کاربرد دارد .در این میان ،دو روش مکمل لگاریتمی ـ لگاریتمی( 1یا سیلگ ـ لگ)

و روش گسسته لجستیک 2بیشترین مورد استفاده را دارد که اولی برای متغیرهای ذاتاً گسسته

و دومی برای متغیرهای دارای ماهیت پیوسته و اما اندازهگیری شده بهصورت گسسته ،بهکار
میرود .3در روش سی لگ لگ فرض بر این است که ماهیت متغیر مورد نظر پیوسته بوده و
از تابع نرخ مخاطره پیوسته ) θ(t,Xپیروی میکند .اما دادههای جمعآوریشده در بازههای

زمانی گسسته با طول ثابت و یا متغیر جمعآوری شدهاند .درواقع ،دادهها محدود به بازههای

زمانی مشخص بوده و یا بهصورت بازهای سانسورشده هستند .4درواقع ،زمان دقیق بقا در این
روش مشخص نبوده و در یک بازه قرار میگیرد .درواقع ،هدف تخمین تابع نرخ مخاطره
پیوسته است .با بازنویسی رابطه ( )4بهصورت رابطه ( )5خواهیم داشت:

)5

θ(t,X)=θ0 (t) eβ' X=θ0 (t)λ

که در آن  β' X≡β0+β1 X1+β2 X2+...++βk Xkو ) λ≡exp(β'Xاست.

با فرضهای فوق ،تابع بقا در انتهای بازه زمانی را میتوان بهصورت رابطه ( )6بازنویسی

کرد:
)6

1. Complementary log-log (C-log-log).
2. Discrete Logistic.

 .3جنکینز (.)2005

4. Interval Censored (or Grouped).
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مقدار تابع مخاطره تجمعی پایه در انتهای

بازه است .از اینرو ،تابع بقای پایه در انتهای بازه را میتوان بهصورت رابطه ( )7تعریف

کرد:
)7

)S0 (aj )=exp (-Hj

همچنین تابع مخاطره بهصورت رابطه ( )8تعریف میشود:
)8

به همین روش میتوان تابع مخاطره پایه گسسته را در بازه زمانی مورد نظر بهصورت رابطه

( )9تعریف کرد:
)9

)1-h0j=exp (Hj-1-Hj

و یا:

)10
و در پایان تابع مخاطره را میتوان بهصورت زیر نوشت:
)11

log(-log [1-hj (X)] )=β' X+ γj

)12

])h(aj,X)=1-exp [-exp (β' X+γj

تبدیل )) log (-log (.به تبدیل مکمل لگاریتمی ـ لگاریتمی معروف است و از همینرو،
این تابع مخاطره سی ـ لگ ـ لگ 1نامیده میشود.2

)1. Complementary log-log (cloglog

 .2جنکینز (.)2005
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سابقه استفاده از مدلهای بقا در زمینه تجارت در داخل کشور وجود ندارد و بیشتر

مطالعات معطوف به تحقیقات حوزه پزشکی ،بهداشت و سالمت است .از معدود مطالعات

داخلی مربوط به حوزه اقتصادی میتوان به فیضپور ( )1391و مقدسی کلیشمی ()1393
اشاره کرد .پس از بسید و پرسو ( ،)2006محققان متعددی در برآورد ماندگاری تجارت
از مدل کاکس استفاده کردند .هس و پرسون ( )2012نشان دادند مناسبترین روش برای

حوزه تجارت ،مدلهای زمانی گسسته است .کارکلس و همکاران ( 2014و ،)2015

ساکرتیز ( )2015و همچنین مقاله حاضر نیز از مطالعه مذکور تبعیت کردهاند.

جامعه آماری مطالعه حاضر ،كشورهای عمده صادركننده محصوالت الستیک و

پالستیک جهان (با سهم بیش از  95درصد) است 1و این صنعت سه رشته فعالیتی (برحسب

طبقهبندی آیسیک چهار رقمی) دارد :تولید الستیك رویی و تویی ( ،)2511تولید سایر

محصوالت الستیكی ( )2519و تولید محصوالت پالستیكی ( .)2520کاالها و محصوالت
زیرمجموعه این سه رشته فعالیت بهترتیب شامل  46 ،22و  68و در مجموع  136ردیف
تعرفهای (برحسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگشده طبقهبندی و توصیف کاالها)2

هستند که اطالعات تجاریشان در گمرکهای کشورها ثبت شده و قابل دسترسی است.
همچنین،اطالعات و آمارهای مورد نیاز از پایگاه اطالعات تجاری بانک جهانی ،3انکتاد،4
سازمان جهانی تجارت 5و گمرک جمهوری اسالمی ایران استخراج شده است.

برای تحلیل ماندگاری به دادههای ساالنه صادرات هر کاال در دورههای متوالی بهطور

جداگانه نیاز است .بنابراین ،طول زمان برای هر کد کاالیی ،جریان صادرات بدون توقف

هر کاال از کشور صادرکننده به مقاصد صادراتی است .برای محاسبه طول مدت ماندگاری

به مشاهدات سال شروع و پایانی دوره نیاز است .اگر صادرات در سال پایانی دوره مورد
مطالعه ( )2014وجود نداشته باشد ،علیرغم اینکه در سال قبلی وجود دارد ،به این دادهها

 .1شامل  26کشور آلمان ،امریکا ،اتریش ،بلژیک ،برزیل ،کانادا ،چین ،جهوری چک ،فرانسه ،هنگکنگ ،هند،
ایران ،ایتالیا ،ژاپن ،کرهجنوبی ،مالزی ،مکزیک ،هلند ،لهستان ،عربستان سعودی ،اسپانیا ،سوئد ،سوئیس ،تایلند،
ترکیه و انگلیس.
2. Harmonized System Codes (HS Code).

3. World Integrated Trade Solution (WITS).
4. UNCTAD.
5. World Trade Organization (WTO).
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سانسورشده از راست 1میگویند .اگر دادههای سال اول وجود نداشته باشد چون صادرات

قبل از سال اول شروع شده بود ،سانسور شده از چپ 2گویند .روشهای تجزیه و تحلیل
ماندگاری با دادههای سانسورشده از راست سر و کار دارد و به همین دلیل برای اجتناب
از دادههای سانسور از چپ ،کدهایی که صادرات آنها از یک سال قبلتر از سال شروع

یعنی 2004آغاز گردیدند ،از فهرست دادههای مورد استفاده در مدل حذف میشوند.

مهمترین متغیرهای مؤثر بر احتمال ماندگاری صادرات در دو گروه بیانگر ویژگیهای

کالن در سطح کشورهای صادرکننده و واردکننده و همچنین ،متغیرهای بیانگر ویژگیهای

خُ رد در سطح کاالهای صادراتی تقسیم شدهاند .متغیرهای گروه اول شامل قدرت اقتصادی
کشور صادرکننده ،اندازه بازار کشور واردکننده ،عضویت در یک موافقتنامه همگرایی
منطقهای ،3تفاوت بین سطح توسعهیافتگی دو شریک تجاری ،فاصله جغرافیایی و برخورداری

کشور صادرکننده از منابع اولیه نفت و گاز است .قدرت اقتصادی کشور صادرکننده و
اندازه بازار کشور واردکننده از متغیرهای توضیحی مؤثر بر احتمال ماندگاری صادرات بوده

و شاخص  GDPنماینده آن است .4از عوامل کشوری مؤثر بر ماندگاری عضویت مشترک

دو کشور در یک موافقتنامه همگرایی منطقهای است که موجب تداوم تجارت دو جانبه
میشود .همچنین براساس مطالعات ،عضویت مشترک دو کشور صادرکننده و واردکننده در
موافقتنامههای همگرایی منطقهای ،افزایش حجم تجارت و تداوم روابط تجاری دوجانبه را

بهدنبال خواهد داشت .5لذا ،انتظار میرود هرچه تعداد کشورهای دارای موافقتنامه همگرایی

با کشور صادرکننده بیشتر باشد ،احتمال ماندگاری صادرات نیز بیشتر شود .تفاوت سطح
توسعهیافتگی دو شریک تجاری (تفاوت مطلق بین درآمد سرانه دو کشور بهعنوان نماینده

این متغیر) بیانکننده نزدیکی سالیق مصرفکنندگان دو کشور و مؤثر بر بقا و مدت زمان

تجارت است .انتظار میرود اختالف بیش از حد دو کشور از لحاظ سطح توسعهیافتگی،
خطر قطع روابط تجاری را افزایشدهد.6

1. Right Censoring.
2. Left Censoring.
3. Regional Integration Arrangement (RIA).

 .4کارکلس و همکاران ()2014 -15؛ ساکرتیز (.)2015
 .5برای اطالع بیشتر ر .ک .به :بالدوین و ونبلز ( )2011و اورفیک و راچا (.)2011
 .6کارکلس و همکاران (.)2015
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فاصله جغرافیایی بین دو کشور صادرکننده و واردکننده بهعنوان یک متغیر توضیحی

در مدل وارد شده است .گامبرونی و همکاران ( )2010معتقدند فاصله زمانی بیشتر بین

دو کشور ،هزینه بیشتری بر روابط تجاری دوجانبه تحمیل میکند .بهطورکلی نزدیکی
جغرافیایی بهعنوان عاملی برای کمک به رونق و تداوم روابط تجاری محسوب میشود .این
متغیر بهویژه در صادرات محصوالت و فراوردههای پاییندستی پتروشیمی مانند الستیک
و پالستیک که معموالً وزین و حجیماند ،بسیار حائز اهمیت است .وجود منابع نفت و یا
گاز در کشورهای صادرکننده 1متغیر توضیحی دیگری است که بر ماندگاری صادرات
محصوالت الستیک و پالستیک مؤثر است .کشورهای دارای منابع نفت و گاز بهدلیل

دسترسی آسانتر به بخش عمدهای از مواد اولیه ،میانی و واسطهای مورد نیاز برای تولید،

شرایط بهتری برای تولید و صادرات مستمر دارند؛ لذا متغیر مذکور بهعنوان یک متغیر دامی

وارد مدل شده است.

در مورد گروه دوم از متغیرهای توضیحی ،ارزش اولیه صادرات ،تنوع کاالیی ،تنوع

بازاری و پیچیدگی صادرات در مدل وارد شده است .وجود تجربه صادرات یک کاال به
یک بازار خاص از عوامل مؤثر بر تداوم حضور در آن بازار است .ارزش اولیه صادرات

باالتر بیانگر قدرت بیشتر تقاضای بازار مقصد بوده و انتظار میرود ماندگاری باالتری را
بهدنبال داشته باشد .بنابراین ،برای این متغیر ارزش صادرات در سال اول دوره ()2005

در مدل منظور شده است .از دیگر متغیرهای نشاندهنده ویژگی کاال ،تنوع کاال 2و تنوع
بازار 3است .این امر که صادرات کاالها و محصوالت متنوع یک صنعت به یک بازار

خاص صورت پذیرد و یا اینکه صادرات یک کاالی خاص به بازارهای مختلف در مناطق
مختلف انجام شود بر افزایش احتمال ماندگاری صادرات آن کاالها مؤثر خواهد بود.4
تنوع کاالیی با شمارش تعداد کاالهای موجود در سبد صادراتی هر کشور به بازارهای

هدف مختلف و تنوع بازاری با شمارش تعداد بازارهای هدف هر کاال محاسبه شده و در
 .1این متغیر درواقع بیانکننده رانت دسترسی به منابع طبیعی ( )Access To Resource Rentsاست .خوراک الزم برای
تهیه مواد اولیه و میانی مورد نیاز صنایع الستیک و پالستیک از نفت و گاز تأمین میشود .بنابراین ،برخورداری هر
کشور از این منابع بهعنوان مزیت در تولید و صادرات صنایع پاییندستی مربوطه محسوب میشود.
2. Product Diversification.
3. Market Diversification.

 .4کارکلس و همکاران (.)2014 -2015
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مدل بهکار میرود .آخرین متغیر توضیحی مدل ،شاخص پیچیدگی صادرات 1است .در
ابتدا این شاخص که بیانگر خصوصیات رقابتی محصوالت صادراتی براساس درجه توسعه

کشورهای صادرکننده است ،توسط الل و همکاران ( )2006پیشنهاد شد .اما هاسمن و
همکاران ( )2007با تغییراتی اندک ،شاخص مناسبی برای محاسبه سطح پیچیدگی کاالها

(در سطح ردیفهای تعرفهای شش رقمی  )HSارائه کردند .الزم است به طریقی عالوه
بر محتوای فناوری ،نقش عواملی نظیر وجود منابع طبیعی ،بازاریابی یا برندسازی ،کیفیت

ساختارها و هزینههای حملونقل در تعیین سبد صادرات کشورها نشان داده شود .در اینجا
شاخص پیچیدگی هر کاال میتواند نماینده عوامل فوق باشد .مقدار عددی این شاخص

درواقع از متوسط وزنی سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده موزونشده با

شاخص مزیت نسبی آشکارشده ( )RCAحاصل میشود که البته در روش هاسمن برای
محاسبه مزیت نسبی آشکارشده محدوده جغرافیایی کشورهای صادرکننده محصول در
فرمول لحاظ میشود .براساس این معیار ،در واقع انتظار میرود محصوالت الستیک و
پالستیک صادرشده توسط یک کشور پیشرفته ،كاالیی با درجه پیچیدگی باالتر باشد .رابطه

مورد نظر برای محاسبه شاخص بهصورت زیر است:
)13

 Xjkارزش صادرات کشور  jدر کاالی  Xj ،kکل ارزش صادرات کشور  jو GDPpcjسرانه
تولید ناخالص داخلی کشور  jاست .محدوده ارزشی این شاخص بین صفر تا بینهایت است.
پس از جمعآوری دادهها و محاسبه شاخصها ،مجموع اطالعات آماری مشتمل بر

حدود  27میلیون رکورد در قالب  1800هزار سطر از اطالعات کشورهای صادرکننده (26

کشور) ،نوع محصول ( 140ردیف تعرفهای مورد نظر) و کشورهای واردکننده در دوره

زمانی  2005-2014با استفاده از نرمافزار اکسل پردازش شد و دادههای نهایی متناسب با

روش سی ـ لگ ـ لگ مدل خطر تناسبی کاکس در نرمافزار استتا بهمنظور برآورد ضرایب
متغیرهای توضیحی وارد گردید.

1. Export Sophistication.
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 .2برآورد مدل و تحلیل نتایج
پیش از برآورد مدل ماندگاری ،وضعیت فعلی ماندگاری صادرات 1محصوالت صنعت

الستیک و پالستیک مورد بررسی قرار گرفته است .مطابق محاسبات انجامشده ،متوسط
ماندگاری صادرات محصوالت صنعت الستیک و پالستیک ایران در دوره  2005-2014در
مقایسه با متوسط جهانی ،پایین و حدود  2/9سال است .این در حالی است که متوسط مدت

زمان ماندگاری صادرات در جهان  5/1سال است (جدول .)1همچنین ،ماندگاری صادرات

ایران در تمام رشته فعالیتهای صنایع الستیک و پالستیک از متوسط جهانی پایینتر است.

بیشترین ماندگاری صادرات مربوط به صنعت تولید محصوالتی پالستیکی ،معادل  3/6سال
است که در مقایسه با  5/6سال متوسط جهانی ،در سطح پایینتری قرار دارد.

جدول 1ـ مدت زمان ماندگاری صادرات صنایع الستیک و پالستیک
در دوره 2005-2014
جهان

ایران

صنایع مورد نظر

کل صنایع الستیک و پالستیک

5/1

2/9

تولید الستیك رویی و تویی (کد)2511

4/4

2/6

تولید سایر محصوالت الستیكی ()2519

5/2

2/6

تولید محصوالت پالستیكی بهجز كفش ()2520

5/6

3/6

مأخذ :محاسبه شده براساس اطالعات آماری بانک جهانی و گمرک جمهوری اسالمی ایران.

برای انتخاب متغیرهای توضیحی در مدلهای پارامتری و نیمه پارامتری از آزمون نسبت

درستنمایی 2استفاده شده است .با توجه به عدد آماره چی دو ( ،)1210/10نتایج این
آزمون حاکی از قدرت توضیحدهندگی و معناداری همه متغیرهای توضیحی در مدل است.
در اینجا برای سهولت تفسیر ،ضرایب متغیرهای توضیحی به شکل لگاریتمی 3ارائه شده

 .1ماندگاری صادرات هر کاال از طریق شمارش تعداد سالهای حضور یک کاال در هر بازار خاص طی یک دوره
معین (و نه لزوماً متوالی) محاسبه میشود (فیگازو .)2012 ،ماندگاری صادرات صنعت از متوسط ماندگاری صادرات
کاالها (ردیفهای تعرفهای) مربوطه اندازهگیری میشود.
2. Likelihood Ratio Test.

3. Exponentiated Coefficients.
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است .بنابراین ،برای بیان اثر متغیر توضیحی بر متغیر وابسته (احتمال ماندگاری ،)1ضرایب

کوچکتر از یک ،بیانگر تأثیر منفی و ضرایب بزرگتر از یک اثرات مثبت بر احتمال
ماندگاری را نشان میدهند .در این مقاله بهجای نرخ خطر قطع روابط تجاری (یا صادرات)،

نرخ بقا یا ماندگاری صادرات مورد نظر است .همچنین ،در اینجا صادرات مستمر کاالها در
طول ده سال (یعنی کل دوره) بهعنوان متغیر وابسته منظور شده 2و خروجیهای مدل نشان

میدهد ضرایب برآوردشده برای همه متغیرهای توضیحی در سطح باالیی معنادار است

(جدول.)2

نتایج برآوردها حاکی است که متغیرهای ارزش اولیه صادرات ،تنوع بازاری ،تنوع

کاالیی ،عضویت مشترک کشورهای صادرکننده و واردکننده در یک موافقتنامه همگرایی
ت یا گاز کشورهای
منطقهای ،سطح پیچیدگی کاالهای صادراتی و برخورداری از منابع نف 

صادرکننده بزرگتر از یک و اثر مثبت بر افزایش احتمال ماندگاری دارند و همچنین،
ضرایب سایر متغیرهای توضیحی مانند فاصله جغرافیایی ،تفاوت درآمد سرانه کشور

صادرکننده و واردکننده ،قدرت اقتصادی کشور صادرکننده و قدرت اقتصادی کشور
واردکننده کوچکتر از یک و اثر منفی بر احتمال ماندگاری دارند (جدول.)2

براساس این نتایج ،تنوع بیشتر در بازارهای صادراتی و کاالها ،باعث افزایش احتمال

ماندگاری صادرات میشود .پس بهعنوان نتیجه کلی ،علیرغم اهمیت متنوعسازی محصول،

تالش برای دسترسی به بازارهای جدید و حفظ آن اثر بیشتری بر ماندگاری صادرات دارد.

افزون بر این ،ضریب  0/897این متغیرتوضیحی بیانگر این امر است که شرکای تجاری

نزدیکتر از لحاظ جغرافیایی ،احتمال ماندگاری صادرات را افزایش میدهد .بر این اساس،

شکل ظاهری این کاالها (از لحاظ وزن و حجم) ایجاب میکند که بهدلیل هزینههای
حملونقل در تعیین بازارهای هدف بر کشورهای پیرامونی و همسایه تمرکز شود.

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر افزایش احتمال ماندگاری صادرات ،سطح پیچیدگی

کاالهای صادراتی است .ضریب این متغیر  1/09بوده و بیانگر تأثیر مثبت این متغیر بر
احتمال ماندگاری صادرات است .بهعبارت دیگر ،هرچه کاال رقابتیتر و کشور صادرکننده
1. Probability of Survival.

 .2الزم به ذکر است مدل برای ماندگاری صادرات بهمدت پنج سال به باال ،شش سال به باال ،هفت سال به باال ،هشت
سال به باال ،نه سال به باال و ده سال برآورد شده است که با توجه به معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی در حالت
ده سال ،مورد اخیر گزارش شده است.
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توسعهیافتهتر باشد ،احتمال ماندگاری آن کاال در بازار صادراتی بیشتر خواهد بود .بنابراین،

میتوان گفت آن دسته از کاالهای صنعت الستیک و پالستیک ایران که واجد مزیت نسبی
صادراتیاند ،احتمال ماندگاری بیشتری در صادرات دارند.

جدول 2ـ نتایج تخمین برای صادرات صنعت الستیک و پالستیک
متغیرهای توضیحی

نماد

ضریب سی
لگ لگ

خطای
استاندارد

Z

P Value

ارزش تجارت اولیه

ITV

1/034397

0/008646

4/05

0/00

تنوع بازار

MD

2/008905

0/074388

18/84

0/00

تنوع محصول

PD

1/71229

0/066871

13/77

0/00

عضویت مشترک در
همگرایی منطقهای

RIA

1/318126

0/052911

6/88

0/00

فاصله جغرافیایی

Dis

0/897311

0/023212

-4/19

0/00

 GDPکشور صادرکننده

GDPE

0/84074

0/017131

-8/51

0/00

 GDPکشور واردکننده

GDPI

0/964117

0/010079

-3/5

0/00

شاخص پیچیدگی صادرات
()2005-2014

PRODY

1/091746

0/045308

2/12

0/03

تفاوت مطلق سرانه GDP

AD GDPpc

0/969275

0/010346

-2/92

0/00

وجود منابع نفت و گاز

OGs

1/643814

0/061624

13/26

0/00

cons

0/049935

0/033451

-4/47

0/00

Log likelihood

-20753/76

Observations

176/304

NO of spells

150/115

LR chi2

1210/10

همچنین ،نتایج دیگر نشان میدهد برخورداری کشور صادرکننده صنایع الستیک و

پالستیک از منابع اولیه نفت و گاز ،احتمال ماندگاری صادرات را افزایش میدهد .ضریب

 1/64نیز نشان میدهد این متغیر از لحاظ تأثیر بر افزایش احتمال ماندگاری صادرات ،پس
از متغیرهای تنوع بازاری و تنوع کاالیی ،تأثیرگذارترین عامل است؛ لذا ،ایران و سایر
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کشورهای دارای منابع اولیه نفت و گاز در مقایسه با سایر کشورها احتمال ماندگاری
صادرات باالتری دارند.

ضریب مثبت متغیر عضویت مشترک در یک موافقتنامه همگرایی منطقهای بر احتمال

ماندگاری صادرات محصوالت الستیک و پالستیک بیانگر آن است که اینگونه موافقتنامهها

میتوانند بسترهای الزم برای تسهیل در تجارت و افزایش دوره حضور کاالها در بازارهای

صادراتی فراهم سازند .تالش ایران برای برقراری موافقتنامههای همگرایی ــ بهویژه در

شکل تجارت آزاد با کشورهای پیرامونی مانند عراق ،پاکستان و کشورهای آسیای میانه ــ
زمینه توسعه و تداوم حضور محصوالت این صنایع در بازارهای مذکور خواهد بود.

ضریب  0/9692برای متغیر تفاوت درآمد سرانه بیانگر آن است که تفاوت بیشتر در سطح

توسعهیافتگی کشور صادرکننده و واردکننده ،احتمال ماندگاری صادرات را کاهش میدهد.

بهعبارت دیگر ،موفقیت کشور صادرکننده محصوالت الستیک و پالستیک در برخورداری
از صادرات ماندگار ،حضور در بازار کشورهایی است که از لحاظ توسعهیافتگی سنخیت و

نزدیکی بیشتری با کشور صادرکننده داشته باشند .رعایت استانداردهای کاالیی و موفقیت در
تأمین نظر مشتریان از لحاظ سطح کیفی کاالهای صادراتی از دالیل اهمیت نزدیکی سطح

توسعهیافتگی کشورها در احتمال ماندگاری صادرات این محصوالت محسوب میشود.

کشورهای تولیدکننده و صادرکننده محصوالت این صنعت عمدتاً در زمره کشورهای

با اقتصاد بزرگ و دارای درآمد باال و یا متوسط به باال هستند .ضریب کوچکتر از یک
برای این متغیر ( )0/84نشان میدهد احتمال ماندگاری صادرات محصوالت الستیک و
پالستیک برای کشورهای اقتصاد بزرگتر در مقایسه با سایرین کمتر است .این موضوع با

توجه وجود قوانین محدودکننده زیستمحیطی برای تولیدات صنعت الستیک و پالستیک

در کشورهای پیشرفته با درآمد باالتر چندان دور از انتظار نیست .ضریب کوچکتر از یک
برای متغیر اندازه بازار کشور واردکننده ( )0/96بیانگر رابطه معکوس اندازه بازار و احتمال

ماندگاری است اما نزدیکی ضریب به عدد یک ،اهمیت اندازه بازار کشور واردکننده بر
احتمال ماندگاری را چندان زیاد نشان نمیدهد .بهعبارت دیگر ،کوچکی اندازه یک بازار

عامل بازدارنده ماندگاری صادرات محصوالت الستیک و پالستیک نیست.

برآورد مدل به تفکیک هریک از رشته فعالیتهای صنعت الستیک و پالستیک نتایج

روشنتری در اختیارمان میگذارد (جدول  .)3هرچند برخی متغیرهای توضیحی از لحاظ
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آماری معنادار نیستند ،اما نتایج برخی دیگر جالب توجه است .براساس یافتهها ،در هر سه
رشته فعالیت مورد نظر ،متنوعسازی کاال و تنوع در بازارها با ضریب باالیی بر احتمال
ماندگاری صادرات محصوالت مؤثر است ،اما ضرایب این متغیر در صنایع پالستیک

متفاوت است .وجود طیف گستردهای از محصوالت در این صنعت بهدلیل ارتباط وسیع

و مؤثر آن با صنایع دیگر ،ازجمله خودروسازی ،لوازم خانگی و صنایع غذایی باعث شده
تنوع محصولی در این صنعت حائز اهمیت باشد .ضریب باالتر تنوع کاالیی در مورد این

صنعت بیانگر اهمیت زیاد آن در احتمال ماندگاری صادرات در بازارها در مقایسه با دو
رشته فعالیت دیگر است.

جدول 3ـ نتایج تخمین به تفکیک هر یک از رشته فعالیتها
ضرایب مدل سی لگ لگ
متغیرهای توضیحی

ارزش تجارت اولیه

نماد

ITV

تنوع بازار

MD

تنوع محصول

PD

عضویت مشترک در
همگرایی منطقهای

RIA

فاصله جغرافیایی

Dis

 GDPکشور صادرکننده

GDPE

 GDPکشور واردکننده

GDPI

تولید الستیك
رویی و تویی
()2511

تولید محصوالت
تولید سایر
پالستیكی
محصوالت
()2520
الستیكی ()2519

1/049

1/049

1/024

0/023

0/004

0/037

2/375

2/037

1/843

0/000

0/000

0/000

1/505

1/474

1/949

0/000

0/000

0/000

1/151

1/226

1/419

0/242

0/005

0/000

0/775

0/878

0/942

0/000

0/006

0/088

0/826

0/900

0/816

0/001

0/004

0/000

0/997

0/985

0/941

0/922

0/433

0/000
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ضرایب مدل سی لگ لگ
متغیرهای توضیحی

نماد

شاخص پیچیدگی صادرات
()2005-2014

PRODY

تولید الستیك
رویی و تویی
()2511

تولید محصوالت
تولید سایر
پالستیكی
محصوالت
()2520
الستیكی ()2519

1/005

1/063

1/096

0/952

0/472

0/204

0/954

0/973

0/974

0/089

0/163

0/072

2/002

1/390

1/728

0/000

0/000

0/000

0/226

0/012

0/107

0/000

0/024

Log likelihood

-697/35

-6653/72

-11379/2

Observations

25597

56378

94329

Number of spells

23282

49346

77487

تفاوت مطلق سرانه GDP

AD GDPpc

وجود منابع نفت و گاز

OGs

_cons
0.370

همچنین ،نتایج دیگر حاکی از آن است که اگرچه در هر سه رشته فعالیت مورد

بررسی ،فاصله جغرافیایی بین دو کشور اثر منفی بر احتمال ماندگاری صادرات دارد ،اما در
مورد صنایع تولید الستیك رویی و تویی ( )2511فاصله جغرافیایی مؤثرتر است .بنابراین،

برنامهریزی تجاری برای صادرات این محصوالت به بازارهای دوردست بهدلیل سنگین و

حجیم بودن محصوالت با احتمال ماندگاری پایینتری روبهرو است؛ حال آنکه فاصله
جغرافیایی با کشور مقصد صادراتی در مورد محصوالت پالستیكی ( )2520بهدلیل امکان
حمل آسانتر آثار منفی کمتری بر احتمال ماندگاری صادرات دارد.

افزون بر این ،ضرایب مربوط به متغیر دسترسی به منابع نفت یا گاز در مورد محصوالت

هر سه رشته اثر مثبتی بر افزایش احتمال ماندگاری صادرات دارد اما ضریب این متغیر در

محصوالت الستیک رویی و تویی ( )2511حاکی از تأثیرگذاری شدیدتر برخورداری از
منابع بر احتمال ماندگاری صادرات در مقایسه با دو رشته فعالیت دیگر دارد.
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جمعبندی و مالحظات
در دهه اخیر ،ماندگاری و حضور مداوم کاالها در بازارهای صادراتی بهعنوان مؤلفه مهم
و مؤثر بر گسترش و افزایش صادرات کاالها در ادبیات تجارتبینالملل مورد توجه قرار
گرفته است .مطالعات تجربی حاکی از سطح پایین ماندگاری صادرات کشورهای مختلف
بوده و بهکارگیری تدابیر الزم توسط کشورهای صادرکننده برای افزایش ماندگاری کاالها

در بازارهای مقصد توصیه شده است؛ تا آنجا که امروزه برنامهریزی برای بهبود ماندگاری
بهعنوان مؤلفههای اصلی استراتژی صادرات کشورهای پیشرو صنعتی مطرح است .همچنین،
صادرات صنعتی ایران نیز همواره با مشکل ماندگاری پایین محصوالت در بازارهای هدف و

تغییر مداوم سبد کاالهای صادراتی گریبانگیر بوده است .از دست دادن بازارهای صادراتی

و دشواری ورود مجدد به بازار بهدلیل هزینههای باالی آن ،در عمل باعث کاهش سهم
صادرات کاالهای ساخته شده و دارای ارزش افزوده باال در سبد صادراتی کشور شده
و ناگزیز صادرات موادخام و کاالهای دارای کمترین فراوری و ارزش افزوده در صدر

اقالم صادرات صنعتی کشور قرار گرفتهاند .در دهه اخیر این وضعیت در صنعت بسیار با
اهمیت کشور یعنی صنعت پتروشیمی با سهمی بین  25تا  40درصد از کل صادرات غیرنفتی

کشور ،مشاهده میشود .با توجه به ضرورت بررسی و ریشهیابی این مشکل ،مقاله حاضر به

تجزیه و تحلیل وضعیت ماندگاری صادرات محصوالت الستیک و پالستیک بهعنوان یکی
از صنایع مهم در پاییندست زنجیره تولید صنعت پتروشیمی پرداخته است .عوامل مؤثر بر

ماندگاری صادرات صنایع فوق در قالب دو گروه عوامل بیانکننده ویژگیهای کالن در

سطح کشور و عوامل بیانکننده ویژگیهای خُ رد در سطح کاال شناسایی شده و از طریق
مدلسازی دادههای بقا و بهکارگیری مدل زمانی گسسته ماندگاری مورد تجزیه و تحلیل

قرار گرفته است .مطالعه وضعیت ماندگاری صادرات صنایع الستیک و پالستیک ایران
نشان میدهد در دهه  ،2005-2014متوسط دوره ماندگاری صادرات این محصول 2/9

سال و کمتر از متوسط جهانی  5/1سال بوده و براساس نتایج برآورد مدل ،در سطح کالن
متغیرهایی مانند برخورداری کشور صادرکننده از منابع نفت و گاز ،عضویت مشترک کشور

صادرکننده و واردکننده در یک موافقتنامه همگرایی منطقهای و در سطح خرد متغیرهایی
مانند تنوع بازاری باالتر هر کاال ،تنوع محصولی باال در هر بازار ،ارزش اولیه صادرات بیشتر
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و پیچیدگی باالتر محصول صادراتی به افزایش احتمال ماندگاری صادرات محصوالت

الستیکی و پالستیکی ختم میشود .همچنین ،متغیرهای کالن مانند قدرت اقتصادی کشور
صادرکننده ،فاصله جغرافیایی زیاد بین دو کشور ،اندازه بزرگتر بازار کشور واردکننده و
تفاوت بیشتر دو کشور از لحاظ سطح توسعهیافتگی به کاهش احتمال ماندگاری صادرات

منجر خواهند شد.

نتایج مقاله نشان میدهد قدرت اقتصادی باالتر برخی کشورهای صادرکننده محصوالت

صنایع الستیک و پالستیک (مانند امریکا ،آلمان و چین) عامل مؤثری برای افزایش

احتمال ماندگاری صادرات این کشورها محسوب نمیشود و چه بسا صادرات کشورهای

صادرکننده با اقتصادهای کوچکتر مانند ترکیه ،تایلند ،عربستان سعودی و ایران ماندگارتر

باشد .عالوه بر این ،وجود منابع نفت و گاز در کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی
با اثرگذاری باالیی ماندگاری صادرات را در مقایسه با کشورهای فاقد این منابع محتملتر

میسازد.

همچنین ،براساس یافتههای دیگر ،اندازه بازار کشور واردکننده تأثیر چندانی بر احتمال

ماندگاری صادرات صنایع الستیک و پالستیک ــ بهویژه محصوالت الستیک رویی و تویی

(کد )2511ــ ندارد .در این صورت ،قدرت رقابتپذیری محصوالت عامل تعیینکننده
برای ورود به بازارها خواهد بود ،ضمن اینکه فاصله جغرافیایی کمتر و نزدیکی سطح
توسعهیافتگی دو کشور احتمال ماندگاری را افزایش میدهد .فاصله جغرافیایی کمتر

بهطور خاص در مورد صادرات صنایع الستیک رویی و تویی (کد )2511اهمیت بیشتری

دارد .از اینرو تمرکز صادرات این محصوالت به کشورهای پیرامونی و همسایه منطقی
به نظر میرسد .همچنین ،باید توجه شود که بازارهای هدف از لحاظ سطح توسعهیافتگی

کمی و کیفی به صادرکننده نزدیکتر باشند .این عامل درباره صادرات
و استانداردهای ّ

محصوالت پالستیکی (کد )2520حیاتیتر از دو رشته فعالیت دیگر (کدهای  2519و

 )2511است .عالوه بر موارد فوق ،عضویت مشترک کشورهای صادرکننده و واردکننده در
موافقتنامههای همگرایی منطقهای در تداوم روابط تجاری بسیار مؤثر است .میزان اثرگذاری

این عامل درخصوص محصوالت پالستیکی (کد )2520بیش از دو رشته فعالیت دیگر است.
از آنجا که محصوالت پالستیکی ،بازاری با تنوع کاالیی باالتر و رقابت شدیدتر با برندهای

دیگر دارند ،اینگونه موافقتنامهها با تسهیل تجارت از طریق حذف موانع تجاری زمینه
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افزایش رقابتپذیری محصوالت کشور صادرکننده و در نتیجه افزایش ماندگاری صادرات

را فراهم خواهد ساخت.

در میان عوامل بیانگر ویژگی کاال ،داشتن تنوع باالتر بازاری و کاالیی از مؤثرترین

عوامل افزایش احتمال ماندگاری صادرات صنایع الستیک و پالستیک محسوب میشود.

اگرچه تنوع بازاری برای کل صنایع الستیک و پالستیک مهمتر است ،اما بهطور خاص
درمورد محصوالت پالستیکی (کد )2520تنوع محصولی صادرات تأثیرگذارتر خواهد بود.

علت این امر ،نقش واسطهای این محصوالت در صنایع دیگر (نظیر خودروسازی ،لوازم

خانگی ،صنایع غذایی و )...است .همچنین ،با توجه به اثر مثبت افزایش پیچیدگی کاال بر
ماندگاری صادرات توجه به کاالهای دارای مزیت نسبی ضرورت داشته و الزم است در

بدو ورود به بازارهای هدف در جهت افزایش احتمال ماندگاری تالش شود تا سهم باالتری
در مقایسه با رقبا کسب گردد .بهمنظور افزایش ماندگاری صادرات توصیه میشود با تمرکز

بر صادرات کاالهای دارای مزیت نسبی در صنایع الستیک و پالستیک ،نسبت به انعقاد
موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دوجانبه با کشورهای پاکستان ،عراق و کشورهای منطقه

آسیای میانه اقدام شود.
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