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  چكيده
بـر  . پـردازد   ه مـي  جانب  سياست راهبردي تجاري، به بررسي سياست تجاري در بازار انحصار چند          

هاي ارائه شده در چنين بازاري، مداخله راهبردي دولت بـه شـكل برقـراري تعرفـه يـا                     اساس تئوري 
پرداخت يارانه، عالوه بر اينكه روي صادرات و سود بنگاه داخلي موثر اسـت بـر صـادرات و سـود                     

لمللي آنها نيـز تـاثير      ا  بنگاه رقيب خارجي نيز تاثير خواهد داشت و از اين طريق روي سهم بازار بين              
براي . در اين مقاله هدف ما بررسي درستي اين تئوري در ساختار بازار استاكلبرگ است. گذارد   مي

مـورد  ) و بـرعكس  (اين منظور تاثير يارانه صادراتي داخلي را بر صـادرات و سـود رقيـب خـارجي                  
ه شـده در زمينـه سياسـت        بر ايـن اسـاس مـدل را در چـارچوب مـدلهاي ارائـ              .  دهيم      بررسي قرار مي  

نتايج حاصـل   . راهبردي تجاري و ساختار بازار استاكلبرگ معرفي كرده و به آزمون مدل پرداختيم            
عنـوان دولـت رهبـر در نظـر گرفتـه شـده         به دليل اينكه ايران در اين رقابت بـه    -1: از مدل نشان داد   

بـا ايـن وجـود      . ران نـدارد  است، يارانه پرداختي دولت رقيب خارجي تاثيري بر صادرات دولـت ايـ            
 يارانـه پرداختـي دولـت ايـران بـه           -2. دهـد       يارانه مذكور، سود بنگاه ايراني را تحت تاثير قـرار مـي           

زيـرا رقيـب خـارجي      . دارد و سود بنگاه رقيب خارجي اثر منفي         كاالي صادراتي خود، بر صادرات    
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 .عنوان دولت پيرو در نظر گرفته شده است بدليل صادرات كمتر، به
 
 تجـاري، سـاختار بـازار اسـتاكلبرگ، يارانـه صـادراتي، سـهم بـازار                 راهبرديسياست   : كليدي ه هاي  واژ
 .المللي بين

 

 JEL L13, F12, D43:طبقه بندي 
 

A Study in the Effect of Foreign Rival Export Subsidy on 
Iran Crude Steel Export in Stacklberg Market and 

Strategic Trade Policy 
 

 Mahin-dokht Kazemi 
Assistant Professor in Economics, 
Ferdowsi University of Mashhad  

 
Abstract 

Strategic trade policy is studying trade policy in oligopoly market. In this market, 
government strategic intervention (for example: tariff or subsidy) influence on profit 
and export of domestic and foreign firms and their market share.  
This paper considered the theory in stackelberg market. We studied effect of export 
subsidy for domestic firms on profit and export of foreign firms (and inverse). We 
made Strategic trade policy model in stackelberg market and examine. Results of 
this model showed: 1- Since Iran is leader government, export subsidy is paid to 
foreign rival firms can not influence on Iran cure steel export but it influence on Iran 
firms profit. 2- Because foreign rival is follower government, export subsidy of Iran 
government to its firm, influence on profit and export foreign rival firm.  
 

Key words: Strategic trade policy, stacklberg competition, export subsidy, international market 
share 
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 مقدمه 
و رقابـت     به مقيـاس توليـد      بازدهي ثابت  شرايط در   ،الملل  بيني سنتي تجارت    ها  هنظرير اساس   ب
از زمان جنگ جهاني دوم به ايـن   ليكن .كشورها بستگي دارد الگوي تجارت به مزيت نسبي    ،كامل

توان به راحتـي آن را       ميناي از تجارت جهاني را مبادالتي تشكيل داده است كه            عمدهطرف بخش   
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ي هـا  هصـرف  هاي ناشي از سد اين تجارت معلول مزيتميرنظر ه ب. كشورها نسبت داد نسبي  به مزيت   
هاي شديد   توانيم شاهد رقابت   ميصنايع ما ن  اين  در  . آوري باشد  هاي تنگاتنگ فن   مقياس و يا رقابت   
ر آن مبتنـي اسـت، بلكـه بازارهـا بـر         باشيم كه رقابت كامل ب     يي متعدد كوچك  ها  هو فشرده بين بنگا   

شـود تـا       مـي  دولـت سـبب      راهبرديمداخله   ،در چنين شرايطي  . اند اساس رقابت ناقص شكل گرفته    
صـورت سـود بيشـتر،      ه   ب ،ها  هاين كاهش در هزين   نتيجه   . ي توليد شركت داخلي كاهش يابد     ها  ههزين

ي هـا   شـركت ت سود ديگري نيز براي       اما با مداخله دول    . شود  ميي صادراتي داخلي    ها  شركتعايد  
شود و آن عبارت از سودي است كه به واسـطه كـاهش توليـد شـركت خـارجي                    ميداخلي حاصل   

 . شود ميصادراتي، عايد شركت صادراتي داخلي 
المل به شكل پرداخـت يارانـه،     دخالت دولت در تجارت بين  ،عبارت ديگر در چنين شرايطي    ه  ب

 روي صـادرات و     ،  سود شركت صادركننده داخلـي مـوثر اسـت        در عين حالي كه روي صادرات و        
  . ي رقيب نيز تاثير خواهد داشتها هسود بنگا

 تجاري به شـكل  راهبرديا بررسي اين موضوع است كه آيا اتخاذ سياست           هدف م  مقالهدر اين   
ز نيـ ي داخلـي مـوثر باشـد و        ها  هتواند بر صادرات و سود بنگا      ميپرداخت يارانه توسط دولت رقيب      

تواند بر صادرات    مي تجاري به شكل پرداخت يارانه توسط دولت ايران          راهبردي اتخاذ سياست    آيا
 تجـاري و سـاختار      راهبـردي ارچوب مدل   هاين موضوع را در چ    . ي رقيب موثر باشد   ها  هو سود بنگا  

 . بازار استاكلبرگ بررسي خواهيم كرد
 

   موضوعادبيات
اسپنسـر در سـال     تجاري توسط جيمز براندر و بارباراديراهبري ها سياستنخستين مقاله درباره    

 راهبـردي  سياسـت   در آن مبـاني نظـري  كـه  Brander&  (Spencer ،1981(گرديـد  منتشـر  1981
قابـل   بـه دو دسـته كلـي    انـد  نوشـته نه مي مقاالتي كه اين دو محقق در اين ز     . تجاري را مطرح نمودند   

 -)ب(انـد و      را مورد توجه قـرار داده      راهبرديتعرفه   ، از اين مقاالت   برخيدر   -)الف( :استتقسيم  
  . اند  داشتهراهبردي ديگر توجه به يارانه برخيدر 

 » تعرفه و جذب رانـت انحصـاري خـارجي         « تحت عنوان    1981اي كه آنها در سال       در مقاله  -1
ن مـي ه ه و بـ   كه در شرايط رقابت ناقص، قيمت بيش از هزينه نهايي است             كردندبيان  ،  منتشر نمودند 
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توانـد بخشـي از      مـي برقراري تعرفه   . كند مي كشور واردكننده به بنگاه خارجي رانت پرداخت         دليل
 (Brander & Spencer,1981)  . انتقال دهداين رانت را به داخل كشور 

ي مستقيم خارجي با بيكـاري      گذار  سرمايه« ديگري تحت عنوان     ه آنها در مقال   1987در سال    -2
ي مسـتقيم خـارجي     گـذار   سـرمايه  به بررسي نقش تعرفـه بـاال در جـذب            »زا درونو تعرفه و ماليات     

ي هـا   ه اگر كشوري داراي تعرفه وارداتـي بـااليي باشـد آنگـاه بنگـا              كنند كه  مي آنها بيان    . پرداختند
ي نموده و توليد    گذار  سرمايهدهند در آن كشور      مي ترجيح   ،  جاي صادرات به آن كشور    ه  خارجي ب 
 (Brander & Spencer,1987).  دهندافزايش محلي را 

براندر  1988ل  در سا » ي صنعتي ها  سياست و   راهبردي تجارت   هايي به نفع    استدالل«در مقاله    -3
كه اعطاي يارانه به صادرات يكي از پيامدهاي منطقـي           و اسپنسر بدنبال نشان دادن اين مطلب بودند       

اي براي چنين سياسـتي    همكاري انگيزهمعد است و رفتار     الملل  بينشرايط رقابت ناقص در تجارت      
يارانه چون  نمايند كه    مينويسندگان مقاله پرسشي را مطرح      ،  )29ص  ( منبع   هميندر   . كند ميايجاد  

دهنـدگان بـه      انتقـال منـابع مـالي از ماليـات         بـه معنـاي   يارانـه   ايـن    ،  شود مياز خزانه كشور پرداخت     
شـود   مـي  در پاسخ گفتـه      ؟  ه نفع منافع ملي است    چگونه اين سياست ب   پس   ،  سهامداران شركت است  

در مـورد اول اعطـاي يارانـه باعـث          ،  راهبـردي  اثـر    -2  و  اثر انتقـال   -1كه يارانه داراي دو اثر است       
شود كه در واقع يـك انتقـال اسـت و در مـورد دوم، از                 ميي بنگاه   ها  ه ظاهري در هزين   جويي  صرفه

ور كنـد كـه شـركت داخلـي توسـعه خواهـد يافـت،             شود رقيـب بـا     ميآنجا كه اعطاي يارانه باعث      
نيسـت، بلكـه مقصـود         عمـومي ، يارانـه    راهبرديالبته منظور از يارانه      . واكنش او كاهش توليد است    

 & Brander) . شـوند  گيري برخي صنايع اسـت كـه بـه عنـوان برنـدگان آينـده انتخـاب مـي         هدف

Spencer ,1985 ) 
 در  » صـنعتي  راهبـرد ي و   الملل  بينبراي تحقيق و توسعه     رقابت  «در مقاله ديگري تحت عنوان       -4
بازيگر ، اي كنند كه دولت در اين بازي چند مرحله       ميبراندر و اسپنسر به اين نكته اشاره         1983 سال

توانـد بـر نتيجـه بـازي تـاثير           مـي تحقيق و توسـعه     اول است و با اقدام معتبر خود در اعطاي يارانه به            
 يارانه تحقيق و توسعه بـه عنـوان يـك متغيـر             ميزاني داخلي درباره    ها  هبنگا ،   در مرحله دوم   . بگذارد
تعـادل مرحلـه دوم     . كنـد  مـي در مرحله بعد تعيـين      را   محصول   ميزان نموده و گيري   تصميم راهبردي

 . تـابعي از سـطح يارانـه تحقيـق و توسـعه اسـت       سـود هـر بنگـاه    . تعادل ناش در محصـوالت اسـت  
(Brander & Spencer,1983) 
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الگـوي بـازار ثالـث را الگـويي          1995 در سـال     »راهبـردي سياست تجـاري    «براندر در مقاله     -5
داند كه در آن يك يا چند بنگاه از كشور خـودي و يـك يـا چنـد بنگـاه از كشـور خـارجي بـا                             مي

 وارداتـي اسـتفاده   سـهميه  تعرفـه يـا     ،در الگوي بـازار ثالـث     . كنند ميرقابت    ميدر بازار سو  يكديگر  
 تجاري يارانه صادراتي است كه اثر آن كمك به بنگاه داخلي در      راهبرديشود و ابزار سياست      مين

 انتقـال سـود از طريـق تعرفـه صـورت            ،در الگـوي بـازار متقابـل       البتـه     .رقيب خـارجي اسـت    مقابل  
 ( Brander, 1995) .گيرد مي

دسـتيابي بـه     و تجاري را مطرح نمـوده اسـت         راهبرديكروگمن روايت ديگري از سياست       -6
 راهبـردي انگيـزه اجـراي سياسـت       را  ) حين انجـام كـار    يادگيري در   (ي مقياس ايستا و پويا      ها  هصرف

 Krugman, 1984) (.داند ميتجاري 
 در  »سياست تجاري چه چيز را بايد هدف قـرار دهـد؟          «با عنوان   خود   باربارا اسپنسر در مقاله    -7
 :كند ميچنين معرفي شوند  ميايت دولت ل حمموشمكه  مشخصات صنايع برتر را ، 1988سال 
رود بازدهي اضـافي كسـب كنـد كـه از هزينـه كـل يارانـه                  مياز صنعت بالفعل يا بالقوه انتظار       «

 الزمه اين امر اين است كه حداقل براي يـك دوره موانـع ورود قابـل تـوجهي موجـود                    . تجاوز كند 
 يارانـه بـه صـنعت    . ت بـالقوه باشـد  صنعت داخلي بايد در معرض رقابت جدي خارجي يا رقابـ         . باشد

درجـه تمركـز     . ظرفيت و توليد رقباي خارجي شود     ش  گستري  ها  هداخلي بايد منجر به كاهش برنام     
قيمـت عوامـل   .  صنعت صادراتي بايد مساوي يا بيشتر از درجه تمركز صنعت رقيـب خـارجي باشـد         

اي  داخلي داراي مزيت هزينـه    صنعت   . ي داخلي افزايش زيادي بيابد    گذار  هدف در واكنش به     بايدن
ي مقياس يا يادگيري قابل توجهي از افزايش توليـد          ها  هاساسي نسبت به رقابت خارجي باشد و صرف       

ي هـا   ههزين  و  ي داخلي كمك كند   ها  هي خارجي به بنگا   آور  فن دخالت دولت به انتقال      . بوجود آيد 
   (Spencer, 1988) . را تشكيل دهدهاي صنعت  اي تحقيق و توسعه سهم قابل توجهي از هزينه سرمايه

همـايش در   برگزاري  مقاله و   ارائه  صورت  ه   اقداماتي ب  1380 تا 1378ي  ها  سال طيدر ايران نيز    
ايـن  سازي و پيوستن به سـازمان تجـارت جهـاني     كن با گسترش بحث جهاني يل ،   انجام شد  زمينهاين  

 . متوقف گرديداقدامات 
هـاي جديـد در    رهيافـت « جليلي تحت عنوان  ميرمقاله حسين    ، زمينهمقاالت در اين    از جمله    -8

مطـرح  را  پرسـش   اين  خود   او در مقاله   .  است 1380در سال   » الملل  بيني تجارت   ها  سياستنظريه و   
 و چنـين  ؟  تجاري در كشورهاي در حـال توسـعه كـاربرد دارد   راهبرديي ها سياستكه آيا  كند   مي
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ي انحصـار   هـا    كشورهاي در حال توسـعه نيـز بـا بـازار           ،  عتي همانند كشورهاي صن   : كه دهد  ميپاسخ  
 از ايـن  . كنـد  مـي  با اين تفاوت كه كاالي مورد رقابت فرق          ،   در تجارت خارجي مواجهند    جانبه  چند

 از سوي ديگـر تـوان رقـابتي    . رو ماهيت مساله در مورد كشورهاي در حال توسعه تغيير نكرده است       
 بسيار محـدود  ، راهبرديشدن در بازي   توسعه براي درگيري صادراتي كشورهاي در حال   ها  شركت
 لـذا منطـق     . ي صادراتي داخلي را افزايش دهـد      ها  شركتتواند توان رقابتي     مي مداخله دولت    . است

 . حتي تناسب بيشتري با كشورهاي در حال توسعه دارد ، انتقال سود
 بـه بررسـي     » تجـاري  راهبـردي ي  ها  سياستنظريه و   « عنوان   با اي  در مقاله  محمد رضا رفعتي     -9

شـود در   مـي  گفتـه  «:كنـد  مـي او بيـان   . پـردازد  ميكاربرد اين سياست در كشورهاي در حال توسعه       
 تجـاري اغلـب بحـث در مـورد كشـورهاي پيشـرفته صـنعتي و صـنايع بـزرگ و                      راهبـردي سياست  
شكسـت بـازار     وجـود    هـا   سياسـت  اصلي ايـن     زمينهكن  ي ل ،  هاي جديد است   آوري  فنكنندگان   ابداع

ر حال توسـعه بـه مراتـب بـيش از           د كه شكست بازار در كشورهاي       اند  است و بسياري بر اين عقيده     
  . كشورهاي توسعه يافته است

 

  مدلمفروضات 
 بـا ايـن فـرض    . گيـريم  مـي را در نظـر  m  و ديگري از كشور r يكي از كشور،  دو بنگاه مشابه-1

 راهبرديالبته بحث سياست    . گردد ميجانبه مطرح     دو شود، مدل در قالب بازار انحصار      ميمشخص  
يـك بـازيكن تـاثير بسـزايي بـر سـاير            باشـد كـه در آن        مـي جانبه   تجاري مختص بازار انحصار چند    

ليكن بدليل جلـوگيري از پيچيـدگي مـدل، تـرجيح داده شـد مـدل در قالـب بـازار                     . ها دارد  بازيكن
 . جانبه بررسي گردد انحصار دو

 .رسانند به فروش مي ه كاالي همگن و قابل جانشيني را توليد و در كشور سومياين دو بنگا -2
(Brander,1995)   

بـه مصـرف     mوr كنيم اين كاال در داخل هيچ يك از كشـورهاي   مي جهت سادگي فرض -3
 و بنگـاه در  r  بـا شـاخص  r در كشـور   بنگاه. كند ميرسد و هر بنگاه فقط براي بازار سوم توليد  مين

 . شود مي نمايش داده m  با شاخصm كشور

گيري دارد كه آن را در اين رقابـت           شود كه هر بنگاه فقط يك متغير تصميم          فرض مي  -4
كنــد و آن مقــدار محصــولي اســت كــه توليــد كــرده و بــراي صــادرات عرضــه    تعيــين مــي

  (Brander & Spencer, 1985). دارد مي
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زيـرا در بـازار صـادرات       . گيـرد  مـي نجـاي   انـد   رت ديگر اين رقابت در قالـب تعـادل برتر         عبا  به
بنابر اين موردي بـراي     . نفتي، كشور ما قيمت است و تاثيرگذار بر قيمت بازار نيست           محصوالت غير 

نماينـد، وجـود    مـي  قيمت بازار را تعيين  ها  هشود بنگا  ميمطرح كردن مدل برتراند، كه در آن فرض         
   (Bierman & Fernandez, 1998). ندارد

توانـد محصـول خـود را تـا هـر             شود هر بنگاه در صورت تمايل مـي         ه عالوه فرض مي   ب -5
همـين كـه دو بنگـاه مقـاديري را كـه مايلنـد در بـازار                 .  سطحي كه مناسب باشد توسعه دهـد      

شـود كـه كـل      ، قيمت دو كاال مطابق شرايط تقاضا طوري تعيين مي           عرضه كنند تعيين نمايند   
 (Eaton & Grosseman, 1986) .رسد مين چه توليد شده است بفروش آ

 اطالعـات كامـل   هـا  ه نسبت به هم و همچنين دولـت نسـبت بـه بنگـا    ها هشود، بنگا ميفرض  -6
رت ديگر دو بنگاه از رابطه بين قيمت بازار و مقادير توليد خود و رقيب خـود در زمـان                    عبا  به. دارند

ول را بخوبي شـناخته و بـر اسـاس آن           عالوه دولت بازار محص   ه  ب. انتخاب سطح توليد آگاهي دارند    
 . نمايد ميگيري يارانه را اتخاذ  تصميم

، قيمت بازار را امـري مسـلم تلقـي خواهنـد              گيري توليد   ها در تصميم    ، فرض اينكه بنگاه     در اين شرايط  -7
طور تصميم رقيبش در قيمـت        دهد، تصميم او و همين      ها تشخيص مي    هر يك از بنگاه   .  منطقي است   كرد غير 

 ( Mansfield,1997) .گذارد بوجود آمده تاثير مي

،   ، چگونگي رفتار رقيب خـود را حـدس زده            هر يك از آنها بايد در تعيين و اجراي سياست بهينه خود            -8  
ها در وضـعيتي قـرار دارنـد كـه از             ، بنگاه   در اصطالح نظريه بازي   .  گذاري بر آن تالش كند      احتماالً براي اثر  

   (Romp, 1997) . كند  طلب مي"ديراهبر"ها اقدام آن

 رفتار رقيب خـود را بـه صـورت معـين يـا داده شـده                 ،تعادل صنعت جايي است كه هر بنگاه      -9
 اگر هر بنگـاه سـطح محصـولي را          . كند مي و بهترين پاسخ خود به آن اقدام را انتخاب           ،  فرض كرده 

 است و هر يك بپـذيرد كـه         انتخاب كرده باشد كه با فرض معلوم بودن سطح محصول رقيب، بهينه           
ديگر هيچ قدرتي براي تاثيرگذاري بر سطح انتخابي رقيب خود نـدارد آنوقـت هـيچ كـدام رغبتـي                    

   ( Fernandez & Bierman,1998) . باشد1 پايدار-تواند خود براي تغيير رفتار خود نداشته و نتيجه مي
________________________________________________________________ 

1 - self - sustaining 
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عالوه قيمت بزرگتر از    ه  ب. شود، شكل تابع تقاضا خطي و هزينه نهايي ثابت است          مي فرض   -10
 .و شيب تابع تقاضا بزرگتر از صفر استبوده هزينه نهايي ثابت مقدار 

 . برحسـب مقـدار توليـد اسـت       1 پرداخت يارانه در هر كشور تابعي از مقدار توليـد و تـابع يارانـه خطـي                 -11
(Brander & Spencer, 1985) 

 
 ارچوب مدله چ

  و تـابع  Q=qr+qm مقـدار كـل توليـد    . كنـد  مـي  را توليـد  qm مقـدار  m  و بنگاهqr مقدار r بنگاه
 نشان داده شـده اسـت و هزينـه نهـايي ثابـت              p(Q)=a-bQتقاضاي معكـوس در بازار سـوم بوسيله         

  b>0 و  a>ci ايـن فـرض وجـود دارد كـه      . شـود  مـي داده  نشـان ) cr ) cm بوسيله  r(m) براي بنگاه 
 (Collie & Meza, 2002; 2) .است
  ي يارانه صادرات،تواند براي هر واحد توليد مي قرار دارد rكشور   كه درrشود دولت  مي فرض 

sr>o و دولت mيتا يارانه صادر، نيز براي هر واحد توليد sm>oدر اين حالـت سـود   .  را برقرار كند 
 ):  2همان، ص (شود  مي به صورت زير تعريف m وrبنگاه 

πr(qr,qm ; sr,sm)=(p(Q) – cr+sr)qr=(p(Q) –er)qr                   er=(cr – sr)               (1) 

πm(qr,qm ; sr,sm)=(p(Q) – cm+sm)qm=(p(Q) –em)qm           em=(cm – sm)           (2) 

 
شود و شامل سود بنگـاه   مي نشان داده Gm(sr,sm) و Gr(sr,sm) بوسيلهm و rهمچنين رفاه كشور 
 ): 3همان، ص (ه يارانه صادرات است صادركننده منهاي هزين

Gr(sr,sm) =πr(qr,qm ; sr,sm) – srqr                                                                          (3) 

Gm(sr,sm) =πm(qr,qm; sr,sm) – smqm                                                                                                    (4) 

 دليل مراحل بازي بـه صـورت زيـر          همين به   .  حداكثر كردن اين رفاه است     ،هدف هر دو دولت   
 : شود ميانجام 

 . كنند مي يارانه را انتخاب ميزانها  دولت: در مرحله اول

________________________________________________________________ 

خطي در نظر گرفته شده است كه به طور نمونه   در برخي مقاالت ارائه شده در زمينه سياست تجاري راهبردي تابع يارانه به شكل غير-1
 : اشاره كرد(Maggi, 1999)توان به مقاله  مي



 ) پژوهشي-علمي (26 شمارةمجله دانش و توسعه؛   198

 . كنند ميتخاب  توليد را انميزان يارانه برقرار شده، ميزان با توجه به ها هبنگا: و در مرحله دوم
 اثـرات آن نمايـان      هـا   هوسـيله بنگـا   ه  وسيله دو دولت اجرا و ب     ه   سياست يارانه، ب   ،عبارت ديگر ه  ب
 .گردد مي

 
  روش پژوهش

 تابع سود بنگاه رهبر و بنگاه پيرو، همچنـين تـابع واكـنش دو بنگـاه مـذكور             ،در پژوهش حاضر  
.  زد تخمـين ش صادرات را براي دو كشور       طوري كه در نهايت بتوان توابع واكن      ه  مورد نياز است، ب   

 :براي اين منظور مراحل زير طي شده است
صـورت تـابعي از تقاضـاي جهـاني، هزينـه بنگـاه رهبـر، يارانـه                 ه   تابع سود بنگـاه رهبـر را بـ         -1

همچنين براي بنگـاه    . دهيم ميصادراتي پرداختي به بنگاه رهبر و مقدار صادرات بنگاه رهبر تشكيل            
صورت تابعي از تقاضاي جهاني،هزينه بنگاه پيرو، يارانه صادراتي پرداختـي بـه        ه  د را ب  پيرو، تابع سو  

 .نويسيم ميبنگاه پيرو و مقدار صادرات بنگاه پيرو 
 از تابع سود بنگاه پيرو نسبت به سطح توليـد بنگـاه پيـرو مشـتق گرفتـه و بـر اسـاس آن تـابع                        -2

توليد بنگاه پيرو به شـكل تـابعي از توليـد بنگـاه             آوريم كه در آن      ميدست  ه  واكنش بنگاه پيرو را ب    
 . شود ميرهبر نمايان 

بنگـاه رهبـر قـرار داده و سـود          ) يا همان تـابع هـدف     (  تابع واكنش بنگاه پيرو را در تابع سود        -3
 .كنيم ميبنگاه رهبر را بر حسب مقدار توليد خودش حداكثر 

هبـر بـه صـورت تـابعي از يارانـه           آوردن تـابع واكـنش بنگـاه ر        سـازي بدسـت     نتيجه حداكثر  -4
 .پرداختي بنگاه رهبر و يارانه پرداختي بنگاه پيرو است

كـه تـابعي از مقـدار    (  تابع واكنش يا مقدار توليد بنگاه رهبر را در تـابع واكـنش بنگـاه پيـرو      -5
ه قرار داده و تابع واكنش بنگاه پيرو را به صـورت تـابعي از يارانـه پرداختـي بنگـا                ) توليد رهبر است  

 .آوريم ميرهبر و يارانه پرداختي بنگاه پيرو بدست 
 هر يـك از ايـن       تخمين با در اختيار داشتن توابع واكنش صادرات بنگاه رهبر و بنگاه پيرو و               -6

طور جداگانـه و    ه   ب ها  ه سود بنگا  ميزان صادرات و    ميزانتوابع، اثر يارانه صادراتي دولت رقيب را بر         
 . زنيم مي تخمين OLSبا استفاده از روش 
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  صـادرات فـوالد خـام در ايـران بيشـتر از كشـور رقيـب                ميزانالزم به ذكر است، از آنجا كه        -7
كننده اين محصول در بين كشورهاي در حـال توسـعه             كشور صادر  همينباشد و ايران د    مي) مالزي(

 گرفته شده  كشور پيرو در نظر  عنوان  به كشور رهبر و رقيب      عنوان  بهي است، ايران    الملل  بيندر سطح   
 . است
 

  انتخاب يك كاال با توجه به فرضيات مدل 
ليكن آنچـه در برنامـه سـوم و        . گيرد مينفتي ايران طيف وسيعي از كاالها را در بر           صادرات غير 

چهارم توسعه به شدت مورد نظر سياستگذاران قـرار گرفـت ايجـاد جهـش در صـادرات كاالهـاي                    
ت بيشـتر و سـهم بيشـتر در      مـي  برخـي كاالهـا از درجـه اه    در بين كاالهاي اين گـروه،     . صنعتي بود 

باشـد كـه     مياز جمله اين كاالها، صادرات آهن و فوالد         . صادرات صنعتي برخوردار بوده و هستند     
 ده قلـم كـاالي برتـر    در رديف  اين كاال    1383بر اساس آمار سالنامه آماري بازرگاني خارجي سال         

عالوه گزارش سازمان ملـل     ه  ب). 9 ص ؛1384گمرك ايران،   ( نفتي ايران بوده است    در صادرات غير  
دهد، ايران در بين كشورهاي در حال توسعه رتبه دهم را در صادرات              مي نشان   2003 متحد در سال  

 همـين بـه  ). UNCTAD Handbook of Statistics 2004- p 182 (آهن و فوالد دارا بـوده اسـت   
 . تجاري انتخاب گرددراهبردي بررسي سياست دليل ترجيح داده شد كاالي فوالد جهت بحث و

شود اين است كه آيا ايران در صادرات فوالد مزيـت دارد و آيـا      مي كه در اينجا مطرح      پرسشي
 بـراي كـاالي فـوالد       جانبه   تجاري يعني وجود بازار انحصار چند      راهبرديمهمترين ويژگي سياست    

الي 1999ي  ها  سال رقابتي و نرخ تمركز در       وجود دارد؟ براي پاسخ به اين سواالت، دو معيار مزيت         
قـدرت رقابـت كـاال را در         معيار مزيت رقـابتي،      .  براي كاالي فوالد مورد بررسي قرار گرفت       2003

 ،  باشد مي شامل مزيت صادراتي نيز      ،  اي دهد و اين مزيت عالوه بر مزيت هزينه         ميبازار جهاني نشان    
دليـل  ه  زيرا كشوري كـه بـ  ، زم است اما شرط كافي نيست     رت ديگر هزينه توليد پايين شرط ال      عبا  به

 مسائل سياسي و يا مشكالت ديگر  نتواند كـاال را بـه نحـو      ،   هزينه حمل زياد   ،  نظام بازاريابي ضعيف  
 همچنـين معيـار     . سودآوري به بازارهاي بالقوه جهاني صادر كند داراي مزيت رقـابتي نخواهـد بـود              

در  انـدكي  ي هـا  هدهد بنگـا  مينرخ تمركز باال نشان . دهد ميا نشان نرخ تمركز، ساختار بازار كاال ر     
ي هـا   ه بنـابر ايـن بنگـا      . دارند ميي ك ها  كنندگان جانشين  صنعت داراي قدرت بازار هستند و مصرف      
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 بنابر اين . مذكور قادر خواهند بود قيمت بازار را تحت تاثير قرار داده و سود فوق نرمال كسب كنند
 و يـا بازارهـاي نزديـك بـه بـازار انحصـار             جانبـه   تواند معرف بازار انحصار چنـد      مينرخ تمركز باال    

 .  باشدجانبه چند
 مزيت رقابتي براي صادرات فوالد طي پنج سال فوق بطور متوسـط             ،براساس نتايج بدست آمده   

همچنين محاسبه نرخ تمركز بـراي بـازار   . دهد ميدرصد بوده است، كه رقم قابل توجهي را نشان         6
دهد، طي پنج سال مورد بررسـي بـيش از پنجـاه درصـد صـادرات فـوالد در                    ميجهاني فوالد نشان    

تـوان نتيجـه     مـي بـه ايـن ترتيـب       . اختيار هشت شركت بزرگ صادركننده اين محصول بـوده اسـت          
گرفت ايران در صـادرات فـوالد داراي مزيـت رقـابتي اسـت و بـازار ايـن محصـول نيـز بـر اسـاس                     

عنـوان يـك    ه  توان فوالد را ب    ميپس  .  ضعيف است  جانبه  انحصار چند ) Bain,1995(بندي بين    طبقه
  . مورد توجه و بررسي سياستي قرار دادراهبرديكاالي 

تواند  مي اين صادرات . شود ميي گوناگون توليد و صادر ها  فوالد به شكل، اما بايد توجه داشت
 لذا الزم است انتخـابي بـين فـوالد خـام و             . شامل فوالد خام و يا كاالهاي ساخته شده از فوالد باشد          

 براي اين انتخاب ترجيح داده شـد گريـزي بـه فرضـيات           . كاالهاي ساخته شده از فوالد داشته باشيم      
 تجـاري را بـراي آن بررسـي         راهبـردي مدل داشته و با توجه به آنها نوع فوالد را انتخاب و سياست              

  . نماييم
 بـا توجـه بـه تنـوع         . مورد بررسـي در دو كشـور اسـت         همگن بودن كاالي     ، فرض مدل  نخستين

 لـيكن   . توان شرط همگني را براي آنها در نظر گرفت         ميكاالهاي ساخته شده از فوالد مسلم است ن       
 مواد اوليه مشـخص و نسـبت تركيـب معـين مـورد              ،براي توليد فوالد خام در همه كشورهاي جهان       

  . شود ميتوليد گيرد و در نهايت محصول همگني  مياستفاده قرار 
 با توجـه    ،   مسلم است  .  يكسان بودن هزينه توليد كاال در دو كشور است         ،  ن فرض مهم مدل   ميدو

توانـد يكسـان     مـي  هزينه توليد اين كاالها در همه كشـورها ن         ،  به تنوع كاالهاي ساخته شده از فوالد      
ده با يكديگر متفاوت باشد و حتي از يك نوع كاالي ساخته شده تا نوع ديگري از كاالي ساخته ش       

ي هـا   روش به   ،   براي پاسخ به اين سوال     ؟   اين مسئله در مورد توليد فوالد خام چگونه است         ،   اما . است
 open كـالً بـراي تبـديل آهـن بـه فـوالد خـام سـه روش         . كنيم ميتوليد فوالد خام در جهان توجه 

Hearth ،  در ، 2004در ســال . ارد روش كنتـور اكســيژن و روش قــوس الكتريكـي در دنيــا وجــود د 
 درصد از كل توليد فوالد خـام بـا ايـن روش             4/99 درصد و در كشورهاي آسيايي       5/86 ميانهخاور
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 5/26 درصد از كل توليد فوالد خام با روش قوس الكتريكـي و         5/73 در ايران نيز     . توليد شده است  
       (World Steel in Figures, 2005) .شود ميدرصد نيز با روش كنتور اكسيژن توليد 

با توجه به اين كه روش توليد فوالد خام در كشور ايران و كشورهاي آسيايي مشابه اسـت و در                   
 عـالوه   به ،  شوند ميمقدار مشخصي مواد اوليه با يكديگر تركيب        ،اين روش براي توليد هر تن فوالد      

م در ايـران و اكثـر       توان فـرض كـرد هزينـه توليـد فـوالد خـا             ميباشد   ميفوالد خام كاالي همگني     
 . كشورهاي آسيايي يكسان است

رت ديگـر فـرض     عبا  به .  يكسان بودن قيمت جهاني كاال براي دو كشور است         ،  فرض ديگر مدل  
 از آنجا كه كاالهاي ساخته شده از فوالد . شود هر دو كشور در مقابل يك تابع تقاضا قرار دارند         مي

 لـيكن فـوالد خـام       .  قيمت جهاني آنها نيز يكسان نيسـت       ،  باشند ميداراي تنوع بسيار بوده و همگن ن      
   . ستي  داراي قيمت جهاني يكسان، بدليل همگني و هزينه توليد مشخص براي توليد هر تن

 گرفتـه شـد     گرديد و تصـميم    انتخاب   راهبردي كاالي   عنوان  به فوالد خام    ،با توجه به موارد فوق    
 .ار گيرد تجاري براي آن مورد بررسي قرراهبرديسياست 

 
  انتخاب كشور رقيب

. قبل از اينكه به بررسي موضوع مقاله بپردازيم الزم است ابتدا كشـور رقيـب را انتخـاب نمـاييم                   
برخي از آنها سهم    كه  پردازند،   ميمسلم است، كشورهاي متعددي در جهان به صادرات فوالد خام           

از ايـن صـادرات      مييز سهم بسيار ك   بااليي از صادرات جهاني فوالد را بعهده دارند و برخي ديگر ن           
اي  انتخاب كشور رقيب از بين كشورهاي صـادركننده فـوالد خـام بايـد بـه گونـه        . دهند ميرا انجام   

 دليل بـا توجـه      همينبه  . انجام گيرد كه كشور منتخب با كشور ايران گروه همگني را تشكيل بدهد            
و )  درصـد  79/52حـدود   ( يافتـه    به اينكه سهم عمده صادرات فوالد خام توسط كشـورهاي توسـعه           

ــد و صــادر مــي   درصــد آن توســط 96/25  UNCTAD)شــود  كشــورهاي در حــال توســعه تولي

Handbook of  Statistics 2004)  بـا توجـه بـه اينكـه توسـعه اقتصـادي و صـنعتي ايـن دو دسـته از           و
 فوالد را كنار گذاشـته  يافته صادركننده باشد تصميم گرفتيم كشورهاي توسعه كشورها با يكديگر مشابه نمي 

و روي كشورهاي در حال توسعه مستقر در منطقه آسيا و خاورميانه كـه صـادركننده ايـن محصـول هسـتند                      
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نمايـد،    المللي آهن و فوالد منتشر مـي        بر اساس اطالعات سالنامه آماري فوالد كه موسسه بين        . متمركز شويم 
نماينـد كـه در ايـن ميـان كشـورهاي             ت فوالد اقدام مي    به صادرا  1، شانزده كشور    در منطقه آسيا و خاورميانه    

برخي از كشورهاي اين منطقه هم مانند ويتنام و فيليپين سـهم بسـيار   .  ژاپن و چين با بيشترين سهم قرار دارند       
لذا از بين كشورهاي موجود در منطقه آسـيا و خاورميانـه كـه              . را در صادرات اين محصول دارا هستند        كمي

د و محصوالت فـوالدي هسـتند و در عـين حـال سـهم قابـل تـوجهي را در صـادرات ايـن                 صادر كننده فوال  
، سـنگاپور و تايلنـد جهـت انتخـاب            ، عربستان   ، مالزي   ، كره جنوبي    اندونزي  ،    محصول دارند، كشورهاي هند   

 (Steel Statistical Yearbook, 2005).  گرفتندكشور رقيب مورد توجه قرار 
بـا     كشـور رقيـب، سـعي شـد          عنـوان   بـه  مذكورور از بين هفت كشور      به منظور انتخاب يك كش    

 شاخص توسعه صنعتي، الگوي توسعه صنعتي در آنهـا مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و بـا         9استفاده از   
عددي كشوري را كه از نظر الگوي توسعه صنعتي نزديـك بـه               مياستفاده از روش تحليل تاكسونو    

  . نماييم نتخاب  كشور رقيب اعنوان به ، ايران باشد
 :هاي مورد توجه در اين تحقيق عبارت بودند از شاخص

 GDPسهم ارزش افزوده بخش صنعت در  -1

 نسبت صنايع سبك به صنايع سنگين -2
 GDPسهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در  -3
 GNIاز خالص ملي در اند سهم پس -4
 GDPسهم صادرات كاالها و خدمات در  -5
 ر كل صادرات كااليياي د سهم صادرات كاالهاي كارخانه -6
 نسبت صادرات فوالد به كل صادرات جهاني اين محصول -7
 مصرف فوالد -8
 كل توليد فوالد -9

 ،  عددي و تشكيل ماتريس فواصـل مشـخص كـرد، كشـورهاي ايـران              مي  روش تحليل تاكسونو  
 كـه در آن ايـران سـايه و سـه     . گيرنـد  مـي  مالزي و تايلند در گروه كشورهاي همگن قرار  ،  سنگاپور

________________________________________________________________ 

 در ) هزار تن در سال3(م به ذكر است يكي از شانزده كشور تحت عنوان بقيه خاورميانه آورده شده است كه البته سهم بسيار كمي را  الز-1
 .ايم عنوان يك كشور آورده باشند و ما آن را به صادرات اين محصول دارا مي
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تـوان يـك كشـور را        مـي بنابر اين، از بين سـه كشـور مـذكور           .  ديگر الگو براي ايران هستند     كشور
 تجاري را براي آن     راهبردي رقيب ايران در صادرات جهاني فوالد در نظر گرفته و سياست             عنوان  به

   . بررسي كنيم
و ايـران   ) فـوالد (باشد   مي حاصل يك صنعت سنگين      ،از آنجا كه كاالي منتخب در اين تحقيق       

 ،  )2با توجه به شـاخص شـماره      ( از نظر سهم صنايع سنگين در اقتصاد به كشور مالزي نزديكتر است           
  . كشور رقيب انتخاب گرددعنوان بهترجيح داده شد كشور مالزي 

   
 آوري شده   محدوده بررسي و منابع آماري جمع

 و محدوده مكـاني آن دو       2005 الي   1985ي  ها  سالمحدوده زماني مورد بررسي در اين تحقيق        
 توابـع واكـنش توليـد       تخمـين همچنين متغيرهاي مورد استفاده بـراي       . باشد ميكشور ايران و مالزي     

 صـادرات فـوالد خـام توسـط دو     ميـزان ، )دالر براي هر تـن (عبارتند از متوسط قيمت جهاني فوالد     
ر تن فوالد خام و متوسط هزينه توليد فوالد         ، يارانه پرداختي براي توليد ه     )تن( كشور ايران و مالزي   

 ). دالر براي هر تن(خام در آسيا 
 در  عـالوه   بـه از آنجا كه دسترسي به هزينه توليد فـوالد در كشـور رقيـب بسـيار مشـكل اسـت،                     

سازي مدل شـرط قرينـه بـودن         ، براي ساده  راهبردي تجارت   زمينههاي ارائه شده در      بسياري از مدل  
شود، همچنين با توجه به توضيحات ارائه شده مبني بر همگن بودن فـوالد            ميرفته   در نظر گ   ها  ههزين

توان فرض كرد هزينه توليـد فـوالد        ميخام و يكسان بودن روش توليد فوالد خام در ايران و مالزي             
 ،اما بـراي نزديـك كـردن ايـن فـرض بـه واقعيـت              . خام براي دو كشور ايران و مالزي يكسان است        

ي تحقيقات فلزات منتشر    الملل  بينرا كه مركز    ) دالر براي هر تن   (ليد فوالد در آسيا     متوسط هزينه تو  
  . نموده است استفاده نموديم

 زمينـه ي اينترنتي كه در     ها  الزم به ذكر است كليه آمارهاي استفاده شده در اين قسمت از سايت            
ست، همچنين سالنامه آمـاري     فلزات و فوالد وجود دارد و نشاني آنها در منابع و ماخذ آورده شده ا              

، )ي آهـن و فـوالد     المللـ   بـين انتشار موسسـه    (، سالنامه آماري فوالد     )نشر سازمان ملل متحد   ( 1آنكتاد

________________________________________________________________ 
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ي توسـعه   هـا   ، سالنامه آماري شاخص   )نشر سازمان تجارت جهاني    (الملل  بينسالنامه آماري تجارت    
 لوح فشرده   ،  ) آنكتاد الملل  بيننشر مركز تجارت     (PC-TAS، لوح فشرده    )نشر بانك جهاني  (جهاني
WDI) نشر بانك جهاني ( و لوح فشردهSYB) استفاده شده است) نشر سازمان ملل متحد . 
 
  تجاري و ساختار بازار استاكلبرگراهبرديسازي بر اساس تئوريهاي سياست   مدل
ب سياسـت   ، مـدل را در قالـ      هـا   همنظور ارائه مدل تاثيرگذاري يارانه بر صادرات و سـود بنگـا           ه  ب

كنيم با توجه بـه مفروضـات آن،         مي تجاري و ساختار بازار استاكلبرگ بيان كرده و سعي           راهبردي
ي زير را مورد بررسـي قـرار        ها  تخمينبراي اين منظور    . اثر پرداخت يارانه را در مدل بررسي نماييم       

 :دهيم مي
 الزي واكنش مقدار صادرات ايران نسبت به يارانه پرداختي دولت متخمين) ط
  واكنش مقدار صادرات مالزي نسبت به يارانه پرداختي دولت ايران تخمين)ظ
  واكنش سود بنگاه ايراني نسبت به يارانه پرداختي دولت مالزي تخمين)ص
  واكنش سود بنگاه مالزي نسبت به يارانه پرداختي دولت ايران  تخمين)ض

قدار صادرات فوالد خام توسط كشـور  هاي فوق با توجه به اينكه م     تخمينالزم به ذكر است در      
 دولـت  عنـوان  بـه ايران بيشتر از مقدار صادرات اين محصول توسط كشور مالزي است، دولت ايران    

 در مدل اشـاره بـه   rيس  اند همچنين. اند  دولت پيرو در نظر گرفته شدهعنوان بهرهبر و دولت مالزي   
 . اشاره به كشور مالزي داردmيس اند كشور ايران و

 
نسبت به يارانـه پرداختـي دولـت        ) دولت رهبر (  واكنش مقدار صادرات ايران     تخمين )ط

 مالزي 
را پيرو اسـتاكلبرگ فـرض      ) مالزي (mرا رهبر استاكلبرگ و بنگاه      ) ايران (rدر اين مدل، بنگاه     

 كـه همـان تـابع سـود      rكنيم و در تابع هـدف بنگـاه   ميبيني   را پيشm بنگاه واكنشتابع . ايم كرده
    : كند ميتابع هدف مقابل را حداكثر  r بنگاه. دهيم ميگاه است قرار بن
) 5(                                                                                                           πr

 ( qr  , Rm(qr) )  
πrشرط بهينه اول، با مشتق گرفتن از تابع سود بنگاه رهبر بصورت

’ + πrm’ Rm’(qr) =0  بدست  
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 : يعنيqr بر حسب  qm واكنشبا توجه به تابع .  است∂/qm πrm’=∂πrآيد كه در آن  مي
qm= (a-bqr-em)/2b                                                                                                  (6) 

 :آيد مي، تابع سود اين بنگاه به شكل زير بدست r هو قرار دادن آن در تابع سود بنگا
πr=[a-bqr-b[(a-bqr-em)/2b)]qr - erqr                                                                                                                  (7) 

بـا فـرض اينكـه       (rلبرگ براي بنگاه     صادرات استاك  ميزان qr نسبت به    r مشتق از تابع سود بنگاه    
 : دهد ميصورت زير ارائه ه را ب) دهند ميهر دو دولت يارانه 

qr(sr,sm)  = (a-2er+em)/2b                                                                                    )8(  

 پرداختي دولت مالزي به شكل زيـر        ه اين ترتيب واكنش مقدار صادرات ايران نسبت به يارانه         ب 
 :خواهد بود

qr= [(a-2(cr-sr)+(cm-sm)]/2b                                                                                   (9) 

 مرتـب  ، (sm) كنندگان فـوالد خـودش   اين تابع را بر حسب يارانه پرداختي دولت مالزي به توليد     
 : كنيم مي

qr = [(a/2b)-(1/b)cr+(1/b)sr+(1/2b)cm]+[-1/2b] sm                                                                     (10 ) 

 و كروشـه دوم     �1 ضريب ثابـت     عنوان  بهكروشه اول در سمت راست معادله را        ) 10( در معادله 
 : كنيم مي زير خالصه در نظر گرفته و معادله فوق را به شكل 2� ضريب عنوان بهرا 

qr = 1 + 2 [sm]                                                                                                                                                         (11) 

ز هزينـه توليـد بنگـاه     تـابعي ا تخمـين در ايـن   1� شود ضريب ثابـت  ميطور كه مشاهده   همان
 . ايراني و يارانه پرداختي به آن توسط دولت ايران، شيب تابع تقاضا و هزينه توليد بنگاه رقيب است                 

كه كاهش هزينه توليد بنگـاه ايرانـي و افـزايش يارانـه پرداختـي دولـت ايـران، همچنـين                      طوريه  ب
همچنـين  . شـود  مـي گـاه ايرانـي     افزايش هزينه توليد بنگاه رقيب موجب افزايش توليد و صادرات بن          

 . تابعي از شيب تابع تقاضاي معكوس است2�ضريب
 : آيد مي به شكل زير بدست 11 مدل شمارهتخمين

qs
r = 902446/7 – 28/31 sm 
t        (0/01)        (-1/37) 

R2=0/98        DW=1/85       F=495    
 دولـت  عنوان بهتاكلبرگ كه در آن ايران      شود، در رقابت اس    مي مشاهده   تخمينبا توجه به نتيجه     
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 يارانه پرداختـي دولـت مـالزي        ميزاننمايد، مقدار صادرات دولت ايران تحت تاثير         ميرهبر فعاليت   
 . باشد مين

 
نسبت به يارانـه پرداختـي دولـت        ) دولت پيرو (  واكنش مقدار صادرات مالزي     تخمين )ظ

 ايران 

و قـرار دادن آن در تـابع   ) 8( در معادلـه ) رانايـ  (r صـادرات بنگـاه  ميـزان پس از مشخص شدن 
 :آيد ميبه شكل زير بدست ) مالزي (m صادرات استاكلبرگ براي بنگاه ميزان، m  بنگاهواكنش

 qm(sr,sm)  = (a-3em+2er)/4b                                                                            (12)    

مقدار صادرات مالزي نسبت به يارانه پرداختي دولت ايران به شـكل زيـر              ه اين ترتيب واكنش     ب
 :خواهد بود

qs
m = [(a- 3(cm-sm)+2(cr-sr)]/4b                                                                       (13)   

مرتــب   (sr) معادله فوق را بر حسـب يارانـه پرداختـي دولـت ايـران بـه صـنعت فـوالد خـودش                     
  : كنيم مي

qs
m = [(a/4b - (3/4b) cm+(3/4b) sm) +(1/2b) cr] + [–1/2b] sr                                               (14) 

 و  �3 ضـريب ثابـت      عنـوان   بـه كروشـه اول در سـمت راسـت معادلـه را            ) 14(در معادله شـماره     
  : كنيم ميه فوق را به شكل زير خالصه  در نظر گرفته و معادل 4� ضريبعنوان بهكروشه دوم را 

qs
m = 3 + 4 [sr]                                                                                                (15) 

 تابعي از هزينه توليد بنگـاه مـالزي   تخميندر اين  3� شود ضريب ثابت ميهمانطور كه مشاهده 
ه  بـ  .  به آن توسط دولت مالزي، شيب تابع تقاضا و هزينه توليد بنگـاه رقيـب اسـت                 و يارانه پرداختي  

كه كاهش هزينه توليد بنگاه مالزي و افزايش يارانه پرداختي دولت مالزي، همچنين افزايش               طوري
 4� همچنين ضـريب . شود ميهزينه توليد بنگاه رقيب موجب افزايش توليد و صادرات بنگاه مالزي   

 .ب تابع تقاضاي معكوس استتابعي از شي
   : آيد مي به شكل زير بدست 15 مدل شمارهتخمين 

qm= 8580/78 – 85/54 sr 
t       (9)           (-6/6) 

R2=0/88       DW=1/97     F=62/7 
با توجه به برآورد انجام شده، مقدار صادرات فوالد خام توسط دولت مالزي تحت تـاثير يارانـه                  
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طوري كه يك واحـد افـزايش در رقـم يارانـه پرداختـي دولـت                ه  ب. ران قرار دارد  پرداختي دولت اي  
 .دهد مي واحد كاهش 85ي مالزي را ها ه صادرات فوالد توسط بنگاميزانايران، 

تـوان گفـت، چنانچـه دولـت      مـي  يك رهنمود سياستي در رقابت اسـتاكلبرگ  عنوان  بهبنابر اين   
تواند به طور قابل توجه      ميرانه به صنعت فوالد خودش بنمايد،       طور هدفمند اقدام به ارائه يا     ه  ايران ب 

البتـه، اگـر    . به كاهش سهم بازار رقيب و افزايش سهم صادرات ايران در بازار جهاني كمـك كنـد                
تواند اثر بيشتر و مانـدگارتر       مي رشد تحقيق و توسعه در صنعت فوالد باشد          زمينهيارانه پرداختي در    
  .   از خود بجا بگذارد

 
  واكنش سود بنگاه ايراني نسبت به يارانه پرداختي دولت مالزي  تخمين)ص

) 12 معادله(و مقدار صادرات بنگاه پيرو      ) 8 معادله(با مشخص شدن مقدار صادرات بنگاه رهبر        
براي ايـن منظـور ابتـدا       . توان تابع سود استاكلبرگ را براي هر بنگاه بطور جداگانه بدست آورد            مي

 : سود متوسط براي اين بنگاه عبارت است از. كنيم ميحساب ) ايران (rبراي بنگاهسود متوسط را 
p(Q) – er = (a-2er+em)/4 =(b/2)qr                                                                                                                 (16) 

 در ساختار بازار اسـتاكلبرگ بـه شـكل زيـر بدسـت         rود بنگاه   با استفاده از تابع سود متوسط، س      
 : آيد مي

πs
r =  (b/2) (qi)2= [a-2(cr-sr)+(cm-sm)]2/ 8b                                                     (17) 

 : با فرض يكسان بودن هزينه توليد محصول در دو كشور خواهيم داشت
πs

r = (a-cr+2sr-sm)2 /8b                                                                                      (18) 

 : كنيم ميبا استفاده از اتحاد معادله فوق را باز 
πs

r = 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]

b
sssccsasasacssca

b

ssca
rmmrrrmrrmrrmrr

8
4242424

8

2 22222
−+−−+−+++

=
−+−   

  )19( 
  : كنيم ميرا بر حسب يارانه پرداختي دولت مالزي به صنعت فوالد خودش مرتب ) 18(معادله

πs
r = [a2 + cr

2 +4sr
2 -2acr -4asr – 4srcr ]/8b + [sm

2 -2asm +2crsm -4smsr ] / 8b 
πs

r= [a2 + cr
2 +4sr

2 -2acr -4asr – 4srcr ]/8b + [ (-2a +2cr + (sm-4sr)) / 8b ] sm               (20) 
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 دوم را و كروشه 15عنوان ضريب ثابت  در معادله فوق كروشه اول در سمت راست معادله را به
  : كنيم در نظر گرفته و معادله فوق را به شكل زير خالصه مي 16 عنوان ضريب به

πs
r = 5 + 6 sm                                                                                                                                                             (21) 

 ،   هزينـه توليـد بنگـاه رقيـب        ،   تحت تاثير هزينه توليـد بنگـاه ايـران         5 ضريب ثابت    ،در اين مدل  
 عـالوه  بـه  . همچنين يارانه پرداختي دولت ايران به صنعت فوالد خـودش و شـيب تـابع تقاضـا اسـت                 

انه پرداختـي   تابعي از هزينه توليد بنگاه ايراني و تفاوت يارانه پرداختي دولت رقيب با يار            6ضريب  
    . دولت داخلي و شيب تابع تقاضا است

 :  به شكل زير بدست آمده است21برآورد مدل شماره
πs

r = 2818645 – 266 sm 
t      (11/8)        (-6/7) 

R2=0/84          DW=2         F=27 

ه فـوالد، از    هاي ايراني توليدكننـد     برآورد انجام شده، حكايت از تاثيرپذيري سود بنگاه       مشاهده  
طـوري كـه هـر يـك واحـد افـزايش            ه  ب. ارانه پرداختي دولت مالزي به صنعت فوالد خودش دارد        ي

. دهد مي واحد كاهش    266ي ايراني توليدكننده فوالد را      ها  هيارانه صادراتي دولت مالزي، سود بنگا     
 بايـد   تـوان در مقابـل يارانـه پرداختـي دولـت رقيـب سـكوت كـرد و                  ميبنابر اين، مشخص است، ن    

رت ديگـر، چنانچـه دولـت رقيـب در رقابـت            عبـا   به. سازي آن انجام داد    اقداماتي را در جهت خنثي    
استاكلبرگ اقدام به پرداخت يارانه به توليدكنندگان خودش بنمايد، بايد با عمل تالفي دولت ايران               

 .   روبرو شود
 
 يران  واكنش سود بنگاه مالزي نسبت به يارانه پرداختي دولت ا تخمين)ض

يعنـي ابتـدا    . كنـيم  مـي ، همانند مدل قبل عمـل       )مالزي( براي بدست آوردن تابع سود بنگاه پيرو      
سود متوسط بنگاه پيرو در رقابت استاكلبرگ برابر        . كنيم ميسود متوسط را براي بنگاه پيرو حساب        

  : خواهد بود با
p(Q) – ej = (a-3ej+2ei)/4 =(b)qj                                                                                                                       (22) 

 در ساختار بازار استاكلبرگ به شـكل زيـر بدسـت            m با استفاده از تابع سود متوسط، سود بنگاه       
 : آيد مي
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πs
m= [a- 3(cm-sm)+ 2(cr-sr)]2/ 16b                                                                       (23) 

  : با فرض يكسان بودن هزينه توليد فوالد در دو كشور خواهيم داشت
πs

m = (a-cm+3sm-2sr)2 /16b                                                                                  (24) 

  : كنيم يمبا استفاده از اتحاد معادله فوق را باز 
πs

m = 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]

b
sssccsasasacssca

b
ssca rmrmmmrmmrmmrmm

16
124646249

16
23 22222 −+−−+−+++

=
−+−    

  )25(  

  : كنيم ميرا بر حسب يارانه پرداختي دولت ايران به صنعت فوالد خودش مرتب ) 25( معادله
πs

m= [a2 + cm
2 +9sm

2 -2acm -6asm +6smcm ] /8b + [ (-4a +4cm + (4sr-12sm)) / 8b ] sr     

(26) 

 و كروشه دوم را �7 عنوان ضريب ثابت مت راست معادله را بهدر معادله فوق، كروشه اول در س
 :  كنيم در نظر گرفته و معادله فوق را به شكل زير خالصه مي 8 عنوان ضريب به

πs
m = 7 + 8 sr                                                                                                                                                            (27) 

 :  به شكل زير برآورد شده است27 مدل شماره
πs

m = 3029668 – 290 sr 
t         (12/4)      (-6/8) 

R2=0/82       DW=1/98       F=23 
 با توجه به برآورد انجام شده، يك واحد افـزايش در يارانـه پرداختـي دولـت ايـران بـه صـنعت                      

. دهـد  مـي  واحد كـاهش     290 ميزاني توليدكننده فوالد در مالزي را به        ها  هفوالد خودش، سود بنگا   
 بيشـتري   ميـزان دهد، سود بنگاه مالزي بـه        مي نشان   27  و مدل شماره   21 مقايسه برآورد مدل شماره   

ا پرداخـت   توانـد بـ    مـي بنابر اين، دولت ايـران      . گيرد ميتحت تاثير يارانه پرداختي دولت ايران قرار        
يارانه به صنعت فوالد خودش، موجب كاهش قابـل توجـه سـود بنگـاه مـالزي و در نتيجـه كـاهش                       

 .   ي خودي شودها هصادرات آنها و افزايش سهم صادرات بنگا
 
 گيري    نتيجه

 نتايج جالبي را در ارتباط بـا   ، تجاري در ساختار بازار استاكلبرگ     راهبردي مدل سياست    تخمين
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به شرح ) و بر عكس( پرداختي كشور رقيب بر صادرات و سود بنگاه صادركننده داخلي         تاثير يارانه   
 : دهد ميذيل نشان 

تاثير يارانه پرداختي دولـت ايـران         صادرات دولت مالزي به شدت تحت      ،در رقابت استاكلبرگ   -1
د و  تواند با پرداخت يارانه به توليدكنندگان فوالد خود به افزايش توليـ            مياست و دولت ايران     

 افزايش سهم بازار ايران در بـازار جهـاني فـوالد و كـاهش               زمينهصادرات آنها كمك كرده و      
 ). ظتخمين(سهم بازار رقيب را فراهم آورد 

ايـران  در اين رقابت با توجه به اينكه صادرات فوالد خام ايران بيشـتر از كشـور مـالزي اسـت و                       -2
ير يارانـه پرداختـي دولـت مـالزي قـرار            كشور رهبر در نظر گرفته شده است تحت تـاث          عنوان  به
 ) طتخمين. (گيرد مين

گذاري يارانه صادراتي دولت مالزي بـر صـادرات آن كشـور و در نتيجـه بـر قيمـت                     بدليل تاثير  -3
ي ايراني توليدكننده فوالد خـام، نسـبت بـه يارانـه پرداختـي دولـت مـالزي                  ها  هبازار، سود بنگا  

رقم يارانه پرداختي دولت مالزي به صـنعت فـوالد          كه افزايش    طوريه  ب. دهد ميواكنش نشان   
 دليل نبايد در    همينبه  . شود ميي ايراني توليدكننده فوالد     ها  هخودش موجب كاهش سود بنگا    

سـازي   مقابل يارانه پرداختي دولت مالزي سكوت كرد و الزم است اقداماتي در جهـت خنثـي               
 ). صتخمين(آن انجام داد 

 مالزي نيز نسبت به يارانه پرداختي دولـت ايـران واكـنش نشـان               يها  هدر طرف مقابل، سود بنگا     -4
كه افزايش رقم يارانه پرداختي دولت ايران به توليدكنندگان فوالد خـودش             طوريه  ب. دهد مي

توانـد بـا    مـي  دليـل دولـت ايـران        همـين بـه   . ي مالزي خواهـد شـد     ها  هموجب كاهش سود بنگا   
هش قابـل توجـه سـود بنگـاه مـالزي و در             پرداخت يارانه به صنعت فوالد خودش، موجب كـا        
 ).  ضتخمين(ي خودي شود ها هنتيجه كاهش صادرات آنها و افزايش سهم بازار بنگا

 
  ارائه راهكارهاي سياستي

پذيري صـادرات و سـود دولـت مـالزي از             و همچنين تاثير   ظ و تخمين ض،    تخمينبا توجه به     -1
 زمينـه  ، با پرداخـت يارانـه بـه صـنعت فـوالد           تواند مييارانه پرداختي دولت ايران، دولت ايران       

ي ايراني توليدكننـده فـوالد را فـراهم         ها  هافزايش صادرات و بدنبال آن افزايش سهم بازار بنگا        
 . آورده و موجب كاهش سهم بازار رقيب گردد
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 از آنجا كه مداخله يك طرفه دولت رقيب و عدم مداخله دولت خودي به تخمين ص،با توجه  -2
گردد در صورت مشاهده هر گونـه        ميشود، پيشنهاد    ميي داخلي   ها  هد بنگا موجب كاهش سو  

 راهبـردي پرداخت يارانه توسط دولت رقيب، پرداخت يارانه توسط دولت داخلي بـه صـنعت               
رت ديگر بهترين پاسخ    عبا  به. ي داخلي كمك شود   ها  هانجام و از اين طريق به حفظ منافع بنگا        
گيرد اين است كه     مي سياست اعطاي يارانه را در پيش        براي هر كشور موقعي كه كشور ديگر      

 . سياست را اعمال نمايدهميناو هم 
دهي به صادرات توسط براندر و اسپنسر ارائه شده          هاي زيادي كه به نفع يارانه       استدالل با وجود  -3

اما بايد در نظر داشت كه نتيجه حاصل مسـتلزم ايـن اسـت كـه رقابـت در بـازار ماهيـت                        است
 از نظـر قيمـت و نـه از نظـر مقـدار بـا هـم رقابـت كننـد                      ها  هزيرا اگر بنگا  . اشته باشد مقداري د 

 دليل پيشنهاد   همينبه  . باشد ميسياست مورد نياز بجاي يارانه يك سياست ماليات بر صادرات           
افـزايش توليـد و     (كننده يارانه، رقابت مقـداري       ي دريافت ها  هشود، خط مشي دولت و بنگا      مي

 . قابت قيمتي باشدو نه ر) صادرات
 

 پيشنهاد
تحقيق حاضر، رقابت دو كشور براي صادرات يك كاال و پرداخت يارانه بـراي افـزايش سـهم                  

 به سه كشـور ايـن تحقيـق را در           ها  توان با افزايش تعداد بازيكن     ميليكن  . دهد ميصادرات را نشان    
، تخمـين سـازي و فراينـد       لـه البته در چنين شرايطي روابـط جبـري و معاد         . تري انجام داد   سطح وسيع 

هـاي   توان بجاي برقراري يارانه آشكار از رقم كمـك         ميهمچنين  . تر خواهد شد   تر و مشكل   پيچيده
استفاده كرد كـه    ) مشهود يارانه غير ( دهند ميها به توليد صادراتي خود انجام        اي كه دولت   غير يارانه 

 .م خواهد گرفتآوري آمار مورد نياز به سختي انجا در اين مورد نيز جمع
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