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چکيده
هدف اصلی این مقاله تبيين مسيرهاي ارتقاي رقابتپذیري در صنعت ایران با تمرکز بروضعيت
صنعت تایر میباشد .یکی از الگوهایی که در دو دهه اخير در حوزه ارتقاي رقابتپذیري در سطح
بنگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفته است ،الگوي نلسون-وینتر میباشد .این الگو با تمرکز بر
مفهوم فناوري به عنوان پایه اطالعاتی کليدي و توجه به سازمان بنگاه به رهيافت نهادگرایی جدید
نزدیک شده است .بر اساس ارزیابی انجام گرفته با استفاده از الگوي نلسون-وینتر در صنعت تایر
نشان داده شد که مسيرهاي ارتقاي رقابتپذیري تنها از مسير ارتقاي فناوري در دو بعد نوآوري و
یادگيري امکان پذیر است واین امر از طریق بهبود محيط اقتصادي به منظور رشد دانش و برقراري
ارتباطات بين بنگاهی امکان پذیراست ،ضمن آنکه توجه به مقياس بنگاه ها و ایجاد زمينههاي
ادغام بنگاه ها در صنعت تایر در این زمينه ضروري است.
کلمات کليدي :رقابت پذیري ،الگوي تکاملی نلسون-وینتر ،رویه ،یادگيري ،نوآوري.
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 -1مقدمه
هدف اصلی این مقاله تبيين مسيرهاي ارتقاي رقابتپذیري 9در صنعت ایران با تمرکز بر وضعيت
صنعت تایر میباشد .از منظر واژهشناسی رقابتپذیري به معنی توانایی پذیرش رقابت میباشد.
ماکس وبر رقابت را تالش صلحآميز براي در دست گرفتن و کنترل فرصتها و مزیتهایی
میداند که توسط دیگران در خواست میشود (سوئدبرگ .)9112 ،2این تالش صلحآميز در درون
ساختارها و قواعد معينی صورت میپذیرد و این ساختارها و قواعد بازي مفهوم ثابتی ندارند و در
فرآیند تحوالت اقتصادي ،اجتماعی و فناوري مفهومی چندوجهی و چند بعدي به خود گرفته و از
اینرو ،رقابتپذیري یک مفهوم متحول میباشد .حال چنانچه عاملين اقتصادي نتوانند خود را با
تحوالت رقابت تطبيق دهند ،توانمندي و توانایی خود را در رقابت یا به عبارتی رقابتپذیري خود
را از دست خواهند داد.
به عبارت دیگر ،رقابتمندي یا به تعبير دیگر رقابتپذیري ،بر یک وضعيت در زمان خاص اطالق
میگردد و در ذات این عبارت عنصر نتيجهگرایی وجود دارد .این بدان معنی است که با توجه به
دادههاي معين و در درون قواعد بازي معين (رقابت) ،وضعيت یک اقتصاد ملی با اقتصادي دیگر یا
بنگاهی با بنگاهی دیگر مقایسه میشود ،نتيجه آنکه رقابتپذیري یک مفهوم ایستا میباشد.
نکته دیگري که در اینجا مطرح میشود ،نحوه انعکاس بيرونی رقابت است .بدیهی است که
رقابتپذیري در سطح یک بنگاه در مقایسه با یک جامعه میتواند بروندادهاي متفاوتی داشته باشد
که معنی دیگر آن تفاوت در شاخصهاي ارزیابیکننده است .در یک مفهوم کلی،رقابت پذیري
در سطح یک صنعت« ،به معنی آن است که عالوه بر تامين تقاضاي مصرف کنندگان داخلی،
صنعت قادر به فروش توليداتش در بازارهاي خارجی در جهت تامين نيازهاي وارداتی جامعه خود
باشد و الزمه آن سطح قابل قبولی از توليد ،اشتغال و رابطه مبادله می باشد» (سينگ .)9111 ،3اگر
چنين باشد ،این بدان معنی است که بنگاههاي فعال در این صنعت باید هم در بازار داخلی وهم در
بازار خارجی توانایی رقابت با رقباي خارجی را دارا باشند.
________________________________________________________
 .9این برگردان واژه  COMPETITIVNESSمی باشد که در برخی متون رقابت مندي نيز ترجمه گردیده است.
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اما نکته دیگر سطح قابل قبول توليد ،اشتغال و رابطه مبادله میباشد« .افزایش صادرات و سهم بازار
در یک صنعت میتواند پيامد کاهش استانداردهاي محيطی ،اجتماعی و دستمزد کارگران ،ارزش
گذاري پایين پول ملی یا افزایش زمان کار باشد ،در این حالت جامعه نمی تواند احساس مناسبی از
ارتقاي رقابت پذیري ،به عنوان نتيجه چنين استراتژي ،داشته باشند .این استراتژي یک استراتژي
منفعالنه است» (سينگ .)949 :9111 ،بنابراین ،هنگامی ارتقاي رقابت پذیري می تواند مطلوب
یک جامعه بوده که این امر از طریق ایجاد ظرفيتهاي مناسب توليد و بدون فشار بر سطح زندگی
صاحبان عوامل و ارزان فروشی منابع ملی صورت پذیرد .بر اساس این مفهوم ،رقابتپذیري در
یک صنعت خاص به رقابتپذیري در سطح اقتصاد ملی پيوند میخورد .این تعبيري است که
اتحادیه اروپا از رقابتپذیري دارد« .رقابتپذیري یک غایت وهدف فینفسه نيست ،بلکه مسيري
ضروري براي بهبود استاندارد زندگی مردم است ( )9114 ،CECو این امر از طریق ظرفيت سازي
در فعاليت هاي اقتصادي محقق می گردد.
در ادبيات اقتصادي نتيجه این ظرفيتسازيها در دو حوزه قيمت وکيفيت مطرح میگردد .در
حوزه قيمت ،صنعت توانایی توليد محصوالت خود با هزینه متوسط پایينتر را داشته که در
چارچوب الگوي مارشال ( )9131منبع کاهش هزینههاي متوسط در دو سطح درون بنگاه
(صرفههاي درونی )9و بيرون بنگاه (صرفههاي بيرونی )2میباشد .در نگاه مارشال ،صرفههاي
به منابع در اختيار ،نحوه سازماندهی و مدیریت بنگاه و صرفههاي بيرونی به شرایط توسعه یافتگی
محيطی که بنگاه در آن فعال است ،بستگی دارد.
همچنين مسير دیگر ،ایجاد ظرفيتهایی است که نتيجه آن توليد کيفيتی از محصوالت است که
توانایی رقابت در عرصه داخلی و خارجی را داشته باشد« .این نوع رقابت براي اولين بار توسط
چمبرلين در دهه  9131مطرح گردید که عدول از رقابت قيمتی اقتصاد مرسوم بود .نقطه عزیمت
چمبرلين انتقاد از تئوري رقابت کامل بود .او معتقد بود که تئوري رقابت کامل ،فقط به یکی از دو
عامل کليدي رقابت ،یعنی تعداد شرکتکنندگان بازار توجه میکند ،اما به مقوله تفاوتهاي
توليدي توجهی ندارد» (سوئدبرگ .)9112 ،در این چارچوب ،عالوه بر آنکه حرکت به سمت
________________________________________________________
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کاهش قيمت ها ،به عنوان پيامد رقابت ،می تواند زمينه ساز افزایش مطلوبيت و رفاه جامعه باشد،
تفاوت هاي کاالیی ناشی ازکيفيت هاي متفاوت ،به عنوان پيامد دیگر رقابت ،می تواند رفاه جامعه
را افزایش دهد ،این در حالی است که کيفيت هاي متفاوت می تواند به معناي قيمت هاي باالتر نيز
باشد.
این نوع تبيين در تفاوت کيفيت در نگرش شومپيتر تخریب خالق نام گرفت« .شرکتهاي قدیمی
و صنایع مستقر اعم از اینکه به طور مستقيم مورد توجه قرار گيرند ،به هر حال در یک مسير پر
تالطم دائمی به سر میبرند .در فرآیند تخریب خالق اوضاعی پدید میآید که بسياري از
بنگاههایی که در صورت توانایی رفع یک طوفان ،به هر حال میتوانستند با قدرتمندي و بهرهوري
به حيات خود ادامه دهند ،محکوم به زوال میسازد ....باالخره ،مطمئناً تالش براي اینکه صنایع
کهنه را براي مدت نامحدودي حفظ کنيم تالشی بیفایده است ،اما کوشش براي جلوگيري
ازسقوط و عقبنشينی منظم بینتيجه نخواهد بود» (شومپيتر .)991 :9334 ،در این تحليل فناوري
محور تبيين رقابت پذیري قرار گرفت و اینکه توانمندي در رقابت یا رقابتپذیري همواره در
معرض تهدید توسط فناوريهاي جدید میباشد« .تغييرات سریع دانش فنی ،تحوالت در عرصه
ماهيت سازمان هاي صنعتی ،کاهش فاصله بين بنگاه ها از منظر ظرفيت اقتصادي و ارتباط تنگاتنگ
آزادسازي هاي سياستی با زنجيره ارزش ملی موجب تغيير در ماهيت بنگاه ها گردیده است.
افزایش رقابت در دنياي کنونی نتيجه صفآرایی حيرانکننده فنآوريهاي جدید ،مهارتهاي
پيشرفته ،ایجاد زنجيره هاي ارزش دقيق و روش هاي توزیع پيشرفته است .استفاده از فناوري هاي
جدید با بهترین عملکرد یا نزدیک به بهترین عملکرد ضرورت پایداري بنگاه ها می باشد» (لعل،9
.)9113
نتيجه آنکه ،رقابتپذیري صنعت (بنگاه) نتيجه وجود ظرفيتهایی براي بنگاههاي فعال در یک
اقتصاد ملی است که این ظرفيتها تحت تأثير ویژگیهاي درون بنگاه و سيستمی است که بنگاه
در درون آن فعاليت میکند .از همين روست که همایش تجارت جهانی رقابتپذیري را پيامد
تقویت ظرفيت هاي اقتصاد ملی شامل عواملی همچون بينالمللی شدن فعاليت ،نوسازي دولت،
نحوه تامين مالی صنعت ،وضعيت زیرساختها ،مدیریت ،شرایط رشد علم و فناوري و نيز
ویژگیهاي جامعه میداند (سينگ )9111:943 ،که همه اشاره به مفاهيمی سيستمی دارد.
________________________________________________________
Lall
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یکی از الگوهایی که در دو دهه اخير در حوزه ارتقاي رقابتپذیري در سطح بنگاه و صنعت مورد
توجه قرار گرفته است ،الگوي نلسون-وینتر میباشد .این الگو با تمرکز بر مفهوم بهره وري سرمایه
به عنوان شاخص توضيح دهنده وضعيت رقابت پذیري در سطح بنگاه و صنعت به ارزیابی این
مفهوم میپردازد .همان طوري که بيان گردید ،رقابت پذیري نتيجه ویژگی هاي درون بنگاه و
سيستمی است که در آن فعاليت می کند ،از این رو توجه الگوي نلسون-وینتر به ویژگی هاي
درون بنگاهی همچون رویه هاي نوآوري و یادگيري و نيز اهميت شرایط محيطی بنگاه در تبيين
وضعيت رقابت پذیري از نکات برجسته این الگو می باشد .بر این اساس ،درابتداي بحث ،به معرفی
الگوي نلسون-وینتر ،ویژگیها و دالیل انتخاب آن به عنوان الگوي رقابتپذیري پرداخته میشود
و پس از آن ،با استفاده از این الگو به ارزیابی وضعيت رقابت پذیري در صنعت تایر ایران مبادرت
خواهد شد و در انتها راهکارهاي ارتقاي رقابتپذیري در این صنعت معرفی خواهد گردید.
 -2الگوي تکاملي نلسون -وينتر به عنوان يک الگوي رفتاري بنگاه
تبيين رفتار بنگاهها بخش قابل توجهی از ادبيات اقتصادي را به خود اختصاص داده است .مهمترین
بخش آن نيز مربوط به رویکرد نئوکالسيکی بوده که درآن بنگاه رفتار حداکثرساز خود را بر
اساس قيمتهاي نسبی عوامل که از بيرون بنگاه دریافت میدارد ،شکل میدهد .در این رویکرد
انتخاب فناوري مناسب شامل بهينهسازي تابع توليدي است که براي بنگاه مشخص است .دسترسی
به فناوري بی هزینه است و هيچ روند یادگيري وجود ندارد یا اگر هست این روند خودکار و
پيشبينی شده است (در طول یک منحنی یادگيري مشخص) .نکته دیگر آنکه ،ارتباطات غير
بازاري و همکاري بين بنگاهها بی ربط است و هيچ اثر بيرونی مهمی در فرآیند یادگيري نيست.
هيچ فرایند انباشتی یا وابسته به مسيري در توسعه فناوري وجود ندارد و شرکتها با دانستن تمام
گزینهها (اطالعات کامل) ،تابع هدف را حداکثر میکنند (لعل .)2113 ،تفاوتهایی که بين
بنگاههاي مفروض در رویکرد نئوکالسيکی با دنياي واقعی ،به ویژه در کشورهاي در حال توسعه،
وجود داشت منجر بدان گردید که الگوهاي تکاملی از جمله نلسون-وینتر مورد توجه قرارگيرند.
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 -1-2معرفي الگو
تاریخچه مدل تکامل تدریجی نلسون -وینتر به قبل از کار مشترك این دو در سالهاي  9131تا
 9161باز میگردد .زمانیکه وینتر در جهت انتقاد به مباحث فریدمن -الچيان در مورد حداکثر
کردن سود بنگاه مطالعاتی داشته است .ضمن آنکه در همين زمان ،نلسون درباره مباحث مربوط به
اختراع ،نوآوري و تغييرات فنی مطالعه میکرد .همگرایی ایدهها بين نلسون و وینتر ،منجر به
شکلگيري مدل نلسون -وینتر در دهه  9111گردید که مبتنی بر مبانی نظري زیر بود:
 .9شناخت الگوهاي رفتاري و انتقال آنها در سطح بنگاههاي توليدي
 .2نحوه ایجاد الگوهاي رفتاري جدید در بنگاههاي توليدي
 .3طراحی انواع ساز وکارهاي مختلف انتخاب در بنگاههاي توليدي (نلسون و وینتر.)9112 ،
مبانی نظري این الگو مبتنی بر مطالعات نلسون و دیگر شومپيترینها در زمينه اختراع و ابداع ،وینتر
و الچيان در زمينه انتخاب طبيعی و مطالعه سایمون 9بر روي قواعد رفتاري است .این الگو ،فرض
رفتار جستجوگرایانه بنگاه در زمينه ابداع را به سایر فعاليتهاي بنگاه می افزاید ،همچنين بر
تصادفی بودن نتایج نواوري و ماهيت پيشبينی آن در جهت تاثير بر تغييرات اقتصادي تاکيد دارد.
این امر در واقع پيامد فرض عقالنيت محدود شده (در مقابل عقالنيت کامل) است که نتيجه آن
جستجوي درونی بنگاه در دسترسی به فناوري و بازارها می باشد (آندرسن.)9116 ،2
در یک نگاه کلی ،این مدل وضعيتی را ترسيم میکند که یک بنگاه در زمان  tبا سرمایه و
بهرهوري معين همراه با قواعد توليد و توابع عرضه و تقاضاي نهایی مشخص گردیده است .این
وضعيت رقابتپذیري بنگاه را در مقابل رقبایش تعيين میکند .در این الگو ،بنگاه ها انتظار افزایش
سود از طریق تصميمات سرمایهگذاري که نتيجه قواعد سرمایهگذاري است و نيز موفقيت در
فناوري که نتيجه قواعد جستجوي نوآوري و یادگيري است ،را دارند .شایان ذکر است در این
الگو قواعد جستجوي نوآوري و یادگيري هزینه بر و نتایج آن مبتنی بر احتمال می باشد .موفقيت
در نوآوري 3و یادگيري 4به همراه تصميم بنگاه در حوزه سرمایه گذاري وضعيت شرکت در دوره
بعد را نشان خواهد داد.
________________________________________________________
1.

Simon
Andersen
3. Innovation
4. Imitation
2.
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1

نکته مهم در اینجا تبيين نحوه حرکت بنگاه از یک وضعيت (یک دوره) به وضعيت دیگر (دوره
بعد) می باشد .این به ما در جهت نوشتن برنامه رایانه اي به منظورشبيهسازي کمک خواهد کرد .در
این چارچوب شناسایی موارد زیر ضروري است (آندرسن:)9116 ،
.9

مشخص بودن حداقلی از مشخصات محيطی شامل اطالعات مربوط به داده ها (عوامل

توليد) و توليد و نيز ویژگی محيطی که بنگاهها که در آن به فعاليت میپردازند.
.2

داشتن وضعيت صنعت در زمان ( tزمان شروع تحليل)که به معنی داشتن فهرستی از

وضعيت شرکتها شامل مشخصات اطالعاتی و فيزیکی و رویههاي سطح بنگاه و صنعت است.
.3

محاسبه مفاهيم و متغيرهاي وضعيت بنگاهها و صنعت در دوره ( tشامل تغييرات ممکن

رویه ها) که وضعيت سيستم در شروع دوره  t +9را مشخص میکند.
.4

ساختن محاسبات مشابه براي روند متغيرها و نيز مطالعه روندهاي تکاملی رویههاي مختلف

همراه با سایر مشخصات صنعت و اقتصاد ملی از دیگر موارد مطروحه در این مدل است.
این در واقع فرآیند مدلسازي الگوي نلسون-وینتر میباشد که مورد توجه بسيار گستردهاي از دهه
 9111به بعد قرار گرفته و بر بسياري از مدلهاي تکاملی سيطره یافته است .در ادامه گامهاي
محاسبه در فرآیند تحول مدل نلسون-وینتر بيان میشود.9
گام اول :متغيرهاي وضعيت t
 -9وضعيت صنعت بر اساس انباشت سرمایه فيزیکی (  ) K itو بهرهوري سرمایه (  ) Aitبراي هر n
بنگاه تعيين میگردد.
 -2باتوجه به متغيرهاي وضعيت  ،tیک سيستم کوتاه مدت ساده در نظر گرفته میشود .این یک
فرآیند سادهسازي شده از اقتصاد است که بر اساس آن ميزان توليد ،قيمت و سود هر بنگاه تعيين
میشود.
 -3توليد بر اساس نرخ بازدهی ثابت مقياس تعيين میشود .همچنين در الگو ،محاسبات بر اساس
فرض بهره برداري از ظرفيت کامل صورت می پذیرد .این بدین معنی است که توليد واقعی برابر
________________________________________________________
 .9شایان ذکر است این گام ها برگرفته شده از مقاله (آندرسن )9116 ،می باشد.
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حداکثر توليد براي هر بنگاه است و اینکه توليد کل صنعت (  ) Qtاز جمع ساده توليد تک تک
بنگاهها بدست میآید.

Qit  Ait .Kit
 -4تقاضاي پيش روي صنعت برون زا و با کشش واحد فرض شده است .به عبارت دیگر ،قيمتها
براي تسویه بازار تعدیل میشوند.

Gt

Pt  D

گام دوم :فناوري جديد
در این الگو بهرهوري سرمایه هر شرکت مشخص بوده که تحت تأثير تالشهاي  R&Dمیباشد.
تغييرات فنی ،در قالب فرآیند نوآوري یا تقليد است که ضریب سرمایه شرکتها را ( ) Ai ,t 1  Ait
افزایش داده و منجر به ایجاد تکنيکهاي جدید توليد میشود و در نتيجه بهرهوري در گامهاي
بعدي تغيير مییابد.
 -3هزینههاي  R&Dابداعات شرکت بر اساس قواعد ثابت تصميمسازي و بر اساس نسبت سطح
سرمایه فيزیکی تعيين میشود ( .) riin .Kit
 -6شانس شرکت براي برنده شدن در فرآیند تصادفی نوآوري (  ) d inمتناسب با هزینههاي
 R&Dابداع است و آن به وسيله عامل برون زاي تغييرات فنی صنعت و در شکل توزیع احتمال
پواسن با تعداد ميانگين موفقيت هر دوره تعيين میشود که این نتيجهاي از تالشهاي شرکت همراه
با قابليت کسب فناوري میباشد.
 -1موفقيت بنگاه در رویههاي نوآوري و ابداع ،بستگی به بهرهوري ابداع دارد که این امر تحت
تاثير مجموعه تالشها و پيشرفتهاي علمی و فناوري حاصل شده در هر صنعت است .اما این
بهرهوري تابعی از توزیع احتماالت نرمال معين برون زا است .ميانگين توزیع نرمال ( ) Ln ( At )science
را رشد نمایی بر پایه آخرین پيشرفتهاي علمی تعيين میکند .انحراف معيار توزیع ثابت بوده و
نتيجه انتقال از فرم لگاریتمی به فرم معمولی است.
 -1هزینه  R&Dیادگيري (تقليدي) شرکت در چارچوب قاعده هاي تصميم سازي ثابتی تعيين
میشود که به صورت نسبتی از سطح سرمایه فيزیکی تعيين میشود (  .) riim .K itبدیهی است
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1

هرقدر هزینه ها کمتر باشند ،موفقيت بنگاه ها در یادگيري به ميزان سرریزهاي ناشی از نوآوري در
آن صنعت بستگی خواهد داشت.
 -1هر شرکت براي تالش در جهت موفقيت در تقليد ناگزیر از حضور در یک فرآیند تصادفی
است که احتمال برنده شدن در این فرآیند تصادفی ،) d im ( 9همچون برنده شدن بليط در یک
بختآزمایی ،تحت تاثير هزینه هاي یادگيري و عوامل برون زایی همچون پيچيدگی یادگيري در
صنعت مورد نظر می باشد.
 برنده شدن در فرآیند تصادفی بدین معنی است که بنگاه به روش فنی بهترین -عملکرد در
سطح صنعت دسترسی پيدا کند و بنابراین ،در این دوره ،باالترین سطح بهرهوري در هر شرکت
بدست آمده باشد.

 بهرهوري بنگاه در دوره بعد ،از مقایسه بين بهرهوري قابل دسترس از دوره گذشته و
موفقيتهاي حاصل از فرآیند نوآوري و تقليد و انتخاب باالترین آنها حاصل میگردد ،به عبارت
دیگر ،روشهاي فنی با باالترین بهرهوري انتخاب میشوند .با این انتخاب ،وضعيت فنی (و به تبع
آن روش توليد) براي دوره t+1تعيين خواهد شد.
گام سوم :سرمايه جديد
حال تصميمات سرمایهگذاري مطرح میگردد:
 -91براي هر بنگاه گردش وجوه (  ) Pt .Qit  Pt . Ait .Kitمحاسبه شده و سپس خالص سود بر
اساس کسر اقالم هزینهاي که همگی بر حسب هر واحد سرمایه فيزیکی هستند ،به دست میآید
که شامل هزینههاي تغيير توليد ،استهالك سرمایه ( )deltaو مقدار بهره براي هر واحد سرمایه ()c
میباشد که در همه دورهها ثابت فرض شده است .هزینههاي  R&Dابداع و تقليد به وسيله قواعد
in

im

تصميمگيري ثابت تعيين میشود که آنها نسبتی از سطح سرمایه فيزیکی هستند (  .) ri , riسود
هر واحد سرمایه از کسر مجموع هزینه ها (شامل  R&Dو هزینههاي متداول بنگاه) از درآمد بنگاه
نسبت به سرمایه آن حاصل می گردد.
________________________________________________________
1

. Lottery
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)  it  Pi . Ait  (C  riin  riim
 -99حداکثر سرمایهگذاري هر شرکت برابر مجموع سود دوره جاري بعالوه وام از بانکها در
نسبتی از سود است .این امر تحت تاثير قواعد بانکی و مالی است که به بنگاه اجازه چنين
تصميمگيري را میدهد (.)9112 ،N&W
 -92همچنين سرمایهگذاري مورد عالقه شرکت تحت تاثير استهالك ( )deltaو استراتژيهاي
بنگاه در بازار از قبيل افزایش سهم بازار نيز میباشد.
 -93مقایسه حداکثر سرمایهگذاري ممکن (یعنی مورد بند  )99و ميزان تمایل بنگاه در
سرمایهگذاري (یعنی مورد  )92و انتخاب کمترین آنها ،ميزان سرمایهگذاري شرکت را تعيين
میکند .تغييرات در سرمایه فيزیکی بر توليد در دورههاي بعد تأثير میگذارد.
گام چهارم :متغيرهاي وضعيت در زمان t+1
 -94فرایند سرمایهگذاري زمان بر نيست و بنابراین ذخيره سرمایه فيزیکی تعدیل شده براي
شرکتها در زمان  t+1موجود است .با ضرب ذخيره سرمایه با سطح جدید بهرهوري ،ظرفيت
توليد شرکتها در صنعت در دوره  t+1حاصل میگردد.
تکامل تدریجی بنگاه و صنعت ،حاصل مشاهده برخی ارتباطات در فضاي صنعت میباشد .یکی از
این ارتباطات مهم شاخص تمرکز است .در چارچوب مدل نلسون -وینتر ،شاخص تمرکز متغير
وابستهاي است که با متغيرهاي برونزایی توضيح داده میشود که در شکل ( )9آمده است .این
متغيرها شامل قواعد سرمایهگذاري شرکتها ،انحراف معيار ابداع ،رشد دانش ،پيچيدگی
یادگيري و تعداد اوليه شرکتها میباشد که در الگو وارد شدهاند .شایان ذکر است این متغيرها که
به عنوان شرایط بنيانی از آن یاد میشود ،به صورت درونزا ،در چارچوب مفهوم حدي و با کدهاي
مبناي دو رقمی ،یعنی صفر و یک تعریف میگردد .به عنوان مثال؛ هرگاه  99999کد مربوطه
باشد ،بدان معنی است که همه پارامترها حداکثر هستند یا اینکه  19111به این معنی است که همه
متغيرها به استثناي پيچيدگی یادگيري ( )Rapropحداقل هستند .با ورود این اطالعات به برنامه
رایانهاي ،امکان مقایسه نتایج در شبيهسازي مدل فراهم شده و جنبههاي بيشتري از صنعت را
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میتواند آشکار سازد (آندرسن .)9116 ،در این خصوص شاخص تمرکز مورد استفاده ،شاخص
تمرکز هرفيندال 9میباشد که عبارتست از:
n

2
it

S

HHS [t ] 

i 1

 Sitسهم بازار بنگاه  iام در زمان  tمیباشد که البته در مدل معکوس این شاخص یعنی [HHS ]t
محاسبه میگردد.
شکل  :1تاثير شرايط پيراموني صنعت بر متغيرهاي صنعت (رشد بهرهوري و شاخص تمرکز)
شرايط بنياني

قواعد سرمايهگذاي

انحراف معيار

رشد

پيچيدگي

تعداد اوليه

شرکتها

ابداع

دانش

يادگيري

شرکتها

Rsdev

Rgrowth

Rapprop

Firmno

Invpol

رشد بهره وري

تمرکزصنعتي

 -2-2تحليل مفاهيم در مدل نلسون-وينتر
تئوري تکاملی نلسون -وینتر در سال  ،9112نقطه عطفی در گسترش دیدگاه تحول در اقتصاد ملی
بوده است .ورود مفاهيمی به مدل در قالب الگوهاي رفتاري توانایی مدل را در تبيين روابط پيرامون
متغيرهاي یک صنعت افزایش میدهد .تعميق این متغيرها میتواند شناخت ما را نسبت به توانایی
این الگو و نحوه استفاده از آن روشنتر نماید.
________________________________________________________
1

. Herfindahl index
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 -1 -2-3رويه
شناخت بيشتر این الگوهاي رفتاري مدل نلسون-وینتر را به سمت مفهومی تحت عنوان رویه 9سوق
میدهد .در الگوي نلسون-وینتر به منظور نشان دادن مفهوم رویه از تابع احتمال پواسنی استفاده
گردیده است .توابع پواسنی براي آن دسته از فرآیندهاي تصادفی مورد استفاده قرار می گيرد که
از احتمال موفقيت پایينی برخوردار بوده ،در حالی که تعداد آزمایش هاي انجام گرفته براي کسب
موفقيت بسيار زیاد باشد .این استفاده از توزیع احتمال پواسنی در جهت نشان دادن مفهوم رویه در
الگوي نلسون-وینتر تاکيد بر ویژگی تکرار زیاد می باشد .این رویکردي است که الگوي نلسون-
وینتر به سرمایهگذاري در نوآوري و یادگيري و شرایط موفقيت آن دارد.
اما به لحاظ مفهومی ،رویه در اقتصاد معادل واژه ژن در بيولوژي در نظر گرفته شده است .همان
گونه که ژن انتقال ویژگیها در طول زمان را توضيح میدهد و چگونگی تغيير در رفتارهاي انسان
را تبيين می نماید ،رویه سازمانی کليد فهم تغييرات و نيز تبيين در اقتصاد است (بکر .)2112 ،2در
واقع ،با استفاده از بحث رویه در بنگاه ،پاسخ به این سئواالت مشخص میگردد:
 .9چگونه تغييرات روي میدهند؟
 .2انتخابها چگونه اتفاق میافتند؟
 .3چگونه آنچه در یک دوره انتخاب میگردد ،به دوره بعد منتقل میشود؟
در واقع رویه در بنگاه ميزان ثبات (وراثت) ،ظرفيت دگرگونی بنگاه و هدف انتخاب را نشان
میدهد .بنابراین ،رویهها براي شرح تغييرات مفاهيمی همچون نوآوري ،حافظه سازمانی ،یادگيري
سازمانی ،انتقال بهترین عملکرد مورد استفاده قرار میگيرند .از سوي دیگر ،رویهها وظایف
فوريتري همچون کاهش نااطمينانی را بر عهده میگيرند.
وینتر رویه را یک الگوي رفتاري میداند که از آن به طور مکرر پيروي میشود ،اما با تغيير شرایط
تغيير مییابد (وینتر .)9164 ،آرتور کاستلر ،رویه را به عنوان یک الگوي انعطافپذیر که در
معرض انواع انتخابهاي جایگزین است ،میداند (بکر .)2112 ،همچنين بکر در مقاله خود
ویژگیهاي رویه را به صورت زیر جمع بندي مینماید:
________________________________________________________
Routine
Becker

1.
2.
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تكرار پذير بودن :بدون تکرار ،رویه غير قابل تصور است.



ماهيت جمعي :رویه پدیده جمعی است .همان طوري که واژه مهارت به افراد منتسب

میشود ،رویه با همان مفهوم در سازمان تعریف میشود .در واقع ،رویه مهارت اعضاي مختلف
سازمان در کل است که با یکدیگر همپوشانی ندارد.


خودكار بودن :رویه همانند عادت خودکار و کامالً خود به خودي است .رویه بدون

دقت ،بدون اختصاص آگاهی و توجهی صریح است.


وابستگي به ساختار :رویه نيازمند چارچوبهاي مکمل میباشد .این چارچوبهاي مکمل

دربرگيرنده ویژگیهاي تاریخی ،محلی و ارتباطی میباشد که بنگاه در آن به فعاليت می پردازد.
مفهوم رویه بستگی به این چارچوبها دارد .بنابراین ،انتقال رویه از یک چارچوب به چارچوب
دیگر ممکن است کامالً بیمعنی باشد.


وابستگي به مسير :رویه ها داراي وابستگی به مسير هستندکه این مسير توسط تاریخ به

تصویر کشيده میشود« .بدون شناخت تاریخ و اینکه چرا راه معينی اتفاق افتاده است ،ایجاد بنایی
مجدد در مسيري که رویه راه حل آن باشد ،غير ممکن است .براي فهم مسير فرهنگپذیرکردن و
حافظه فرآیند تاریخی ضروري است».
باتوجه به ویژگیهایی که از رویه عنوان گردید ،حال میتوان استنباط نمودکه رویهها توانایی
کاهش نااطمينانی در بنگاه را دارند ،زیرا امکان پيشبينی را فراهم میسازند .از سوي دیگر ،رویهها
تبلور شناخت و دانش سازمان میباشند .واکنش سازمانها در شرایط مختلف بر اساس مهارت
سازمانی است که رویهها میباشند و این شناخت سازمانی را در شرایط مختلف نشان میدهد.
ضمن آنکه میتوان بر این نکته تأکيد کرد که رویه همان مفهوم نهادي را دارد که نهادگرایان
جدید نيز بر آن تأکيد داشته اند .نقش تاریخ در تحليل نهادها یا وابستگی به مسير نهادها ،هویت
جمعی نهادها و نقش آنان در کاهش نااطمينانی همگی بر تقارن دو مفهوم نهاد و رویه داللت دارد.
درواقع ،همه نکاتی که به عنوان ویژگیهاي رویه بيان گردید ،همان ویژگیهایی است که در
مفهوم نهاد نيز صادق است .بنابراین ،رویه به عنوان یک نهاد در رفتارهاي بنگاه میتواند مورد
توجه قرار گيرد و از این زاویه نگرش نهادگرایی جدید در مدل نلسون-وینتر آشکار میگردد.
رویه سرمایهگذاري در نوآوري و یادگيري ،در واقع رویههایی هستند که داراي وابستگی مسير،
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چارچوب ساختاري با ویژگیهاي تاریخی ،محلی و ارتباطی میباشند .از اینجاست که شناخت
رویههاي موجود که وابستگی مسير ایجاد میکند (بازدهی فزاینده ماتریس نهادي) ،ضروري است.
 -2-2-3يادگيري
یادگيري انتقال دانش موجود بين بنگاهها میباشد .بنگاهها تابع توليد کامالً مشخصی ندارند ،اما با
افزایش اطالعات از ابهامات پيش روي آنها کاسته میشود .نکته دیگر آنکه ،دسترسی به فناوري
بیهزینه نيست و میتواند هزینهبر باشد ،ضمن آنکه بنگاهها قابليت یکسانی در جذب فناوري
ندارند .با این نکات میتوان دریافت که فرایند جذب فناوري فرایند خود به خود و خودکار
نيست ،بلکه «یادگيري فرایندي جمعی ،انباشتی و وابسته به مسير است» (لعل .)9112 ،این بدین
معنی است که صرف سرمایهگذاري در یادگيري ،این فرآیند شکل نمیگيرد ،زیرا یادگيري
داراي خصلتهاي رویه میباشد.
از سوي دیگر ،رویه یادگيري نقش بسيار مؤثري در ارتقاي رقابت بر عهده دارد« .منبع بنيادي
تغيير ،یادگيري از طریق کارآفرینان سازمانهاست ...نرخ یادگيري منعکسکننده شدت رقابت در
ميان سازمانها خواهد بود .رقابت ،پيامدي همهگير از کميابی است و از این رو ،سازمانها در یک
اقتصاد ،براي بقا ،درگير آموزش و یادگيري میشوند ،اما درجه آن میتواند تغيير کند و میکند.
اگر رقابت توسط قدرت انحصاري از بين رود ،آنگاه انگيزه یادگيري کاهش مییابد .نرخ
یادگيري ،سرعت تغيير اقتصادي و نوع یادگيري تابعی از پاداش مورد انتظار انواع متفاوت دانش
است» (نورث ،)9111 ،که چارچوب نهادي تعيين کننده آن است .بنابراین ،یادگيري نيز به عنوان
یک رویه که ماهيت نهادي دارد ،در رفتار بنگاه در این الگو مورد توجه قرار گرفته است .این در
حالی است که در رویکرد نهادي این مفهوم نقش بسيار مهمی ایفا میکند.
 -3-2-3استفاده از احتمال:
تاثيرپذیري رفتار و عملکرد بنگاه از توابع احتمال نرمال و پواسن از دیگر نکات قابل توجه در
الگوي تکاملی نلسون -وینتر میباشد .در مبانی نظري اقتصادي ،تصادفی شدن نتایج عمدتاً به دليل
وجود اطالعات نامتقارن میباشد« .اطالعات ناقص پيش بينی نتایج را با دشواري همراه نموده
است» (استيگليتز .)9111 ،بنابراین ،توجه الگوي تکاملی نلسون -وینتر بر تصادفی بودن نتایج
(توجه به توابع احتمال پواسن و نرمال) به معنی پذیرش اطالعات نامتقارن در اقتصاد میباشد .با
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پذیرش اطالعات نامتقارن ،موضوع نهادها به عنوان عوامل کاهش نااطمينانی در اقتصاد مطرح
میگردد.
سایمون در واقع بر این نکته اشاره دارد« :اگر ما ارزشها را مفروض و ثابت بپذیریم ،اگر توضيح
عينی جهان را همچنان که به واقعيت هست بدیهی بشماریم و اگر فرض کنيم که قدرت محاسباتی
تصميم گيران ،نامحدود است ،آنگاه این فرضيات دو پيامد مهم دارد:
اول ،نيازي نداریم تا ميان دنياي واقعی و درك تصميم گيران از آن تمایزي قائل شویم.
تصميمگيران جهان را همان طوري که به واقع هست درك میکنند [اطالعات کامل].
دوم ،انتخابهایی که توسط یک تصميم گير عقالنی صورت میگيرد را میتوانيم به تمامی با
استفاده از دانش خود از جهان واقعی و بدون نياز به دانشی از فهم تصميم گيرنده یا روش محاسبه
وي ،پيشگویی کنيم (البته باید تابع مطلوبيت وي را بدانيم یا داشته باشيم [عقالنيت کامل]
(سایمون.)9111 ،
از سوي دیگر ،اطالعات عامل محدودکننده در برخورداري از فناوري یکسان در سطح بنگاه
است .بنگاه ها دانش بيشتري نسبت به فناوري خود و دانش کمتري نسبت به فناوريهاي مشابه در
دیگر بنگاهها و دانش بسيار کمی نسبت به جایگزینهاي غير مشابه حتی در یک وضعيت مشترك
دارند (لعل .)9113 ،با توجه به محدودیت اطالعات« ،بنگاهها روي یک تابع توليد عمل نمیکنند،
بلکه در یک نقطه عمل میکنند و پيشرفت فنی خود را که نتيجه تالشها ،تجربه و مهارتهاي
آنهاست (با درجههاي مختلف) در اطراف آن نقطه مستقر میکنند (نلسون و وینتر.»)9112 ،
in
 -4-2-3متغيرهاي محيطي بنگاه (  dو :) d im

این متغيرها در الگوي تکاملی نلسون -وینتر احتمال موفقيت تالشهاي بنگاههاي یک صنعت در
پيگيري رویههاي یادگيري و نوآوري را نشان میدهند .هر قدر این متغيرها در دامنه احتمال صفر و
یک افزایش یابد ،بدین معنی است که احتمال موفقيت بنگاهها در این خصوص افزایش مییابد.
این در واقع اشاره به محيط نهادي بنگاه دارد .هر قدر نهادهاي پيرامون بنگاه فرصتهاي
مناسبتري را براي بنگاه فراهم نمایند ،تالش بنگاهها در این زمينه با موافقت بيشتري همراه خواهد
بود .این به معنی آن است که  d inو  d imمتغيرهاي بزرگتري هستند .در غير این صورت ،احتمال
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موفقيت کاهش خواهد یافت .از این رو ،الگوي تکاملی نلسون -وینتر به خوبی به متغيرهاي نهادي
پيرامون بنگاه اشاره داشته ،ضمن آنکه این الگو ارتقاي رقابت پذیري را از طریق تاثير بر متغيرهاي
سيستمی پيرامون بنگاه (و نه تنها درون آن) دنبال می کند.
in

im

 -5-2-3متغيرهاي دروني بنگاه ( :) ri , ri
این متغير در الگوي تکاملی نلسون -وینتر به آن نسبتی از سرمایه فيزیکی که بنگاه به رویه
یادگيري و نوآوري اختصاص میدهد ،اشاره دارد .بنابراین بخشی از توانمندي بنگاه ها در
یادگيري و نوآوري به توانمندي سازمانی بنگاه ارتباط مییابد .البته بدیهی است هر قدر شکاف
بازدهیهاي اجتماعی و خصوصی کمتر باشد ،میتواند در باال رفتن این نسبتها مؤثر باشد ،به
عبارت دیگر ،در شرایط درونی شدن آثار خارجی ،بنگاهها تمایل بيشتر به سرمایه گذاري در این
حوزهها خواهند داشت.
بنابراین ،میتوان اینگونه استنباط نمود الگوي تکاملی نلسون -وینتر ضمن بيان ابعاد مناسبی از
عملکرد بنگاه و صنعت ،از متغيرها و مفاهيمی بهره میجوید که اوالً ،میتواند با مفاهيم دستگاه
نظري نهادگرایی جدید سازگاري داشته باشد و از سوي دیگر ،توجه به محيط پيرامونی بنگاه بر
این امر داللت دارد که رقابتپذیري مفهومی سيستمی داشته و میبایست به عناصر سيستمی توجه
نمود.
 -3کاربرد الگو در صنعت تاير ايران:
در سال  1 ،9311بنگاه اصلی در صنعت تایر ایران فعال بودند که یکی از آنها به دليل مشکالت
ساختاري در دو سال اخير ،عليرغم توليد ،اطالعات مالی حسابرسی شده نداشته و از این رو ،در
این مطالعه وارد نگردیده است .البته سهم این بنگاه از بازار داخلی ناچيز بوده و از این رو ،در
ماهيت نتایج الگو تاثير چندانی نخواهد داشت .بر این اساس  1بنگاه در الگوي شبيهسازي شده
وارد شدهاند که در جدول زیر بيان شدهاند.
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جدول  :1وضعيت واحدهاي توليد تاير در ايران
ميزان داراييها (ميليارد ريال)

شماره واحد

توليد در سال ( 8811هزار تن)

بنگاه 8

61

3991

بنگاه 2

2181

163

بنگاه 8

2183

131

بنگاه 4

26

111

بنگاه 5

9181

9211

بنگاه 6

2189

162

بنگاه 7

99

311

مدل نلسون -وینتر براي واحدهاي متانول در نرمافزار رایانهاي  Maple-12با قابليت برنامهنویسی
برآوردگردیده است .9شایان ذکراست در این مقاله در چارچوب الگوي نلسون وینتر و با استفاده
از این نرمافزار ،شرایط بنگاههاي صنعت تایر براي  3سال آینده و در دورههاي فصلی (چهار ماهه)
شبيهسازي گردیده است.
در این راستا ،اطالعات مورد نياز در برآورد الگوي نلسون-وینتر در واحدهاي متانول به شرح زیر
میباشد که متن این برنامه در پيوست آورده شده است:


ميزان داراییهاي هر بنگاه بر اساس گزارشهاي مالی حسابرسی شده این بنگاهها میباشد

که برخی از آنها در بورس نيز منتشر گردیده است.



ارقام مربوط به شاخصهایی همچون ظرفيت بالفعل واحدهاي فعال ،نسبت هزینه به

سرمایهگذاري ثابت ( ،)cتقسيم سود توسط سهامداران و استهالك ( )deltaمبتنی برصورتهاي
مالی این واحدها در سال  9311میباشد .ضمن آنکه ارتباط بين ميزان سود و وام دریافتی ( )bنيز
بر اساس رویه واحدهاي صنعتی بوده که از مصاحبههاي انجام گرفته با مدیران و انجمن صنفی
صنعت تایر به دست آمده است.

________________________________________________________
 Maple .9یک نرمافزار محاسبات ریاضی رایج در رشتههاي ریاضی و فنی و با توانایی پردازش باال به ویژه در
شبيهسازيهاي محاسباتی است که از توزیعهاي احتمال ،معادالت تفاضلی و دیفرانسيلی و دیگر محاسبات و
برنامهنویسیهاي پيچيده ریاضی استفاده میکند.
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رقم مربوط به رشد و انحراف معيار فناوري (علم) ( sigmaو  )phiمبتنی بر محاسبات

انجام گرفته بر روي شاخص بهرهوري صنعت بوده که در گزارشهاي رسمی منتشر شده توسط
بانک مرکزي درج گردیده است.
همچنين متغيرهاي مورد استفاده ،معکوس شاخص تمرکز هرفيندال ،عرضه بنگاه ،سرمایه،
بهرهوري سرمایه و سود هر واحد سرمایه میباشند که متغير اول ،در سطح صنعت و سایر متغيرها
در سطح بنگاه قابل ارزیابی هستند .دليل توجه به بهرهوري سرمایه بنگاهها جهت نشان دادن این
نکته است که در این الگو شاخص ارزیابی کننده رقابتپذیري در سطح بنگاه بهرهوري سرمایه
میباشد.
بر این اساس -با توجه به مفاهيم مطرح شده در ارتباط با خود مفهوم رویه ،رویههاي یادگيري و
نوآوري -تاثير تغييرات رویه و محيط فناوري بر بنگاههاي صنعت تایر شبيهسازي گردیده که در
ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
 -1-3فقدان يادگيري در صنعت تاير:
در ادبيات اقتصاد صنعتی ارتقاي فناوري در سطح یک صنعت یا بنگاه از دو طریق نوآوري و
یادگيري امکانپذیر میباشد .در نوآوري صنعت مواجه با ایجاد محصول جدید یا نوآوري در
فرآیند توليد محصول میگردد که از قبل در جایی مشاهده نشده است .در یادگيري ،بنگاهها و
صنعت تالش خواهند کرد تا از روشهاي بنگاههاي موفق تقليد نموده و فناوري بنگاههاي خود را
ارتقاء دهند .اما مساله اصلی اینجاست که یادگيري فرآیندي انباشتی ،هزینهبر ،جمعی و وابسته به
مسير است .این بدان معنی است که فرآیند یادگيري انتخابی ،نيازمند تمهيدات خاص و هزینهبر و
همچنين مهارتی است که از این رو ،تجربه بنگاه در طول زمان نقش مهمی در آن دارد.
همانطوريکه بيان گردید ،رویه یادگيري در الگوي نلسون -وینتر داللت بر مالحظات فوق
داشت .از سوي دیگر ،توجه به این نکته ضروري است که در ادبيات اقتصاد صنعتی فرآیند
یادگيري در مقایسه با فرآیند نوآوري سهلتر بوده ،بدین معنی که تصور بنگاهی با قابليت نوآوري
و در عين حال ناتوان در یادگيري بسيار دشوار است .از همين روست که کشورهاي دیرتر صنعتی
شده همچون ژاپن ،کره و چين درآغاز راه از یادگيري این فرآیند را آغاز نمودهاند.
با توجه به مالحظات فوق و بررسی هاي انجام گرفته ،روابط بين بنگاهی در صنعت تایر ایران بسيار
ضعيف بوده و این امر موجب ضعف در یادگيري بين بنگاهها خواهد شد ،بدیهی است که در
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چنين شرایطی یادگيري از بنگاههاي خارجی بسيار دشوارتر خواهد بود .توجه بدین نکته ضروري
است که در ادبيات نهادگرایی جدید یادگيري به عنوان شاخص رقابت ارزیابی میشود.
حال در الگوي نلسون-وینتر در شرایطی که یادگيري و نوآوري در صنعت تایر وجود نداشته
باشد ،امکان ارتقاي بهره وري سرمایه نيز وجود نخواهد داشت .این در حالی است که با وجود
رویههاي یادگيري و نوآوري امکان ارتقاي آن فراهم میگردد .نمودار ( )9این موضوع را به
خوبی نشان داده است.
نمودار  :1تغيير در رويه يادگيري و نوآوري و تاثير آن بر بهره وري سرمايه در بنگاه هاي صنعت تاير
r_im=0,r_in=0

r_im=0. 01,r_in=0.005

همان طوري که مالحظه میگردد ،در شرایط فقدان رویه نوآوري و یادگيري
( ،)r_im=0,r_in=0بهرهوري سرمایه براي بنگاههاي مختلف بدون تغيير و ثابت بوده است .اما
به محض ایجاد رویه نوآوري و یادگيري ،بنگاهها امکان ارتقاي بهرهوري سرمایه خود را داشته،
به طوري که رویه یادگيري موجب نزدیک شدن بهره وري سرمایه بنگاه ها به یکدیگر شده و
رویه نوآوري نيز امکان ارتقاي آن را در دورههاي بعد از دوره پانزدهم فراهم میکند .این در
حالی است که رویه سرمایهگذاري در یادگيري فوق (یعنی یک درصد سرمایه) و همچنين رویه
نوآوري نيم درصد سرمایه در مقایسه با بنگاههاي پيش روي صنعت تایر در جهان بسيار اندك
است.

21

مجله علمی – پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال پنجم ،شماره دهم ،پایيز و زمستان 9312

 -2-3ادغام در بنگاههاي صنعت
در ادبيات اقتصاد صنعتی موضوع استفاده بنگاهها از صرفههاي مقياس بسيار حائز اهميت است .این
امر زمانی اتفاق میافتد که بنگاهها ناگزیر از سرمایهگذاري ثابت باال گردند که افزایش مقياس
موجب کاهش قيمت تمام شده بنگاهها میشود .یکی از این موارد ،سرمایهگذاري در تحقيق و
توسعه می باشد که موجب کاهش هزینه متوسط بنگاه شده و دیگري تاثيري است که بزرگ
مقياس شدن موجب خرید مواد اوليه در مقياس بزرگ گردیده که با خریدهاي عمدهتر امکان
کاهش قيمت تمام شده محصول را فراهم میکند .یکی از استراتژيهاي بنگاههاي امروز در جهت
استفاده از صرفههاي مقياس ادغام آنها با یکدیگر است.
رشد فناوري یکی از ویژگیهاي صنایع از جمله صنعت تایر در دنيا میباشدکه یکی از پيامدهاي
آن ادغام بنگاههاي فعال با یکدیگر است .ذکر این نکته ضروري است که به طور متوسط مقياس
واحدهاي داخلی فعال در صنعت تایر ایران  31هزار تن در سال میباشد .این در حالی است که بر
اساس محاسبات ،حداقل ظرفيت براي بهرهگيري از صرفههاي ناشی از مقياس در صنعت تایر 911
هزار تن در سال میباشد .9از این رو ،تالش گردید تا در چارچوب الگوي نلسون-وینتر اثرات
ادغام بنگاههاي داخلی دیده شود .بر این اساس ،فرض شد که بنگاههاي  2و  3با یکدیگر،
بنگاههاي  4و  3با یکدیگر و بنگاههاي  6و  1با یکدیگر ادغام شوند .همچنين رویههاي
سرمایهگذاري حداقلی مفروض ( )r_im=0. 01, r_in=0. 005به عنوان سناریوي مبنا در نظر
گرفته شده است و بين دو وضعيت قبل و بعد از ادغام مقایسه صورت پذیرفته است.
در نمودار ( )2روند تغييرات بهرهوري سرمایه در دو حالت مورد مقایسه قرار گرفته است .همان
طوري که مالحظه میگردد ،در وضعيت حضور چهار بنگاه با مقياس بزرگتر ،قبل از دوره ( 96با
توجه به فصلی بودن دادهها) افزایش بهرهوري محقق گردیده است ،در حالی که در وضعيت 1
بنگاه با مقياس کوچکتر این امر هنوز صورت نپذیرفته است .این بدان معنی است که بهره مندي از
صرفههاي مقياس که با ادغام بنگاهها فراهم خواهد گردید ،می تواند در افزایش بهرهوري سرمایه و
به تبع آن توانمندي رقابت بنگاهها تاثير گذار باشد.

________________________________________________________
 .9در این زمينه مراجعه کنيد به :گزارش چشم انداز صنعت تایر در افق 9414
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نمودار  :2بررسي تاثير ادغام بر بهرهوري سرمايه در بنگاه هاي صنعت تاير
N=4

N=7

 -3-3وضعيت توليد دانش در اقتصاد ملي
در چارچوب الگوي نلسون-وینتر بر این نکته تاکيد میشود که موفقيتهاي بنگاهها در جهت
ارتقاي فناوري تحت تاثير فضایی است که بنگاه در آن فعاليت دارد .از همين روست که بنگاههاي
پيشروي دنيا متعلق به بخش توسعه یافته آن میباشند .در این چارچوب ،شاخص مورد نظر در
الگوي نلسون وینتر رشد دانش در اقتصاد مورد نظر بوده است که به عنوان یک شرط بنيانی از آن
یاد میشو د .اما نکته اصلی آن است که در چارچوب این الگو ،منظور از رشد دانش رشد
بهره وري سرمایه در اقتصاد ملی است .بدین معنی که آن دانشی مورد نظر است که در فعاليتهاي
اقتصادي انعکاس یابد و صرف افزایش تعداد مقاالت بينالمللی یا افزایش بودجههاي تحقيقاتی به
معنی بهبود وضعيت توليد دانش نمی باشد.
بر این اساس در مدل مبنایی که تاکنون در دو قسمت پيشين بدان پرداخته شد و با توجه به متوسط
رشد بهرهوري سرمایه صنعت در دو دهه اخير ،رشد دانش  2درصد با انحراف معيار  1/914در نظر
گرفته شده بود ،حال چنانچه این رشد در سطح صنعت  3درصد و انحراف معيار آن به  1/3افزایش
یابد ،تاثيراتی که بر بهرهوري سرمایه بر جاي میگذارد ،قابل توجه میباشد .این در حالی است که
این ميزان رشد بهرهوري براي کشورهاي در حال توسعه و حتی کشورهاي توسعه یافته که در
باالترین سطح استفاده از کارایی منابع میباشند ،چندان باال نيست .در نمودار زیر تاثيرات افزایش
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یک درصدي رشد بهرهوري در اقتصاد ملی نشان داده شده است .مشاهده میشود که از سال سوم
به بعد بهرهوري سرمایه در صنعت تایر افزایش مییابد .این در حالی است که در سناریوي مبنایی
(رشد  2درصدي دانش با انحراف معيار  )1/914در پایان دوره بهرهوري سرمایه روند ثابتی دارد.
نمودار  :3بررسي تغييرات محيطي توليد دانش بر بهره وري سرمايه در بنگاه هاي صنعت تاير
30Ph=0. ،SIGMA=0. 3

SIGMA=0. 104،20Ph=0.

ذکر این نکته ضروري است که افزایش بهرهوري سرمایه در سطح اقتصاد ملی معلول مجموعه اي
از مالحظات در سطح اقتصاد ملی است که در الگوي نلسون-وینتر به عنوان نمادي از وضعيت
توليد دانش در اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است ،بدیهی است که ارتقاي این امر منوط به
مجموعه اي از تغييرات نهادي و محيطی است که می بایست مورد توجه قرار گيرد.
 -4جمع بندي و نتيجه گيري
در این مقاله تالش گردید تا از طریق الگوي نلسون –وینتر به نحوه ارتقاي رقابتپذیري در صنعت
تایر ایران پرداخته شود .در این زمينه نشان داده شد که رقابتپذیري یک بنگاه متاثر از متغيرهاي
سيستمی بوده و بنابراین در ارتقاي رقابتپذیري میبایست به توانمنديهاي درونی و بيرونی بنگاه
توجه گردد .آنگاه بيان شد که الگوي نلسون-وینتر از الگوهاي تبيين کننده بنگاه بوده که در دو
دهه اخير بسيار مورد توجه رویکردهاي نهادگرا قرار گرفته است .این الگو عملکرد بنگاه را تحت
تاثير متغيرهاي محيط بنگاه میداند و به پایههاي اطالعاتی اشاره دارد که به مفاهيم مورد نظر
رویکرد نهادگرایی جدید نزدیک است .ویژگی دیگر این الگو توجه به بهرهوري سرمایه به عنوان
متغير توضيح دهنده وضعيت رقابت پذیري است.
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با توجه به مالحظات فوق و با استفاده از الگوي نلسون-وینتر ،به منظور ارتقاي رقابتپذیري در
صنعت تایر توجه به موارد زیر ضروري است:
یکم :تنها مسير ارتقاي رقابتپذیري ایجاد زمينههاي ارتقاي فناوري است .این امر در چارچوب
الگوي نلسون-وینتر با شاخص بهرهوري سرمایه نشان داده شده بود .مالحظه گردید که افزایش
توانایی بنگاه ها در جهت افزایش سرمایه از قبيل ایجاد شرایط بهتر در جهت دریافت تسهيالت
نمیتوانست بر این امر تاثير بگذارد .این در حالی است که این روش ارتقاي رقابت پذیري از مسير
ایجاد ظرفيت هاي توليدي و بدون فشار بر سطح زندگی مردم جامعه محقق خواهد گردید.
دوم :ادغام بنگاهها در صنعت تایر در جهت ارتقاي رقابتپذیري کارگشاست .این امر با استفاده از
ادغام بنگاهها در الگوي نلسون – وینتر نشان داده شد.
سوم :ارتقاي فناوري از دو طریق نوآوري و یادگيري ممکن میشود که هر دوي این موارد در
صنعت تایر ایران با مشکالت جدي مواجه میباشد.
چهارم :مانع اصلی بر سر راه ارتقاي فناوري از طریق یادگيري ،فقدان روابط بين بنگاهی هدفمند
بين بنگاههاي صنعت تایر میباشد.
پنجم :مانع اصلی ارتقاي فناوري از طریق یادگيري ،فقدان محيط مناسب رشد دانش در فضاي
پيرامونی صنعت تایر شامل کل صنعت و اقتصاد ملی میباشد که عملکرد ضعيف صنعت تایر را در
پی داشته است.
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وينتر در نرم افزار-برنامه محاسباتي الگوي نلسون
Maple-12

>
NelWin:=proc(T,Firmno,Invpol,Rapprop,Rgrowth,Rs
dev)
local i,t;
global
n,N,b,c,delta,dem,d_im,d_in,eta,phi,r_im,r_in,
sigma,A,A_mean,K,s,Q,TQ,p,A_max,
lambada_in,lottery,lotteryno,A_prelim,A_prelimm
,A_in,lambada_im,A_im,rho,
I_des,pi,loans,I_max,constraint,Inv,rhm,_seed,_
,HHS,rm,w,A1;
with(stats);
#PARAMETERS
b:=0.1;
c:=0.20;
delta:=0.050;
d_im:=0.5;
d_in:=0.2;
r_in:=0.005;
rm:=0;
w:=0.02;
_[seed]:=_seed;
# MAIN VARIABLES
A:=table();
A_mean:=table();
K:=table();
Q:=table();
s:=table();
pi:=table();
#BINARY DEFINITION OF PARAMETERS
if
nargs=7
_seed:=args[7];_[seed]:=args[7]; end if;

then
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if
then
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not{seq(args[K],K=2..6)}

minus

{0,1}={}

ERROE(`we need 6 args:1 normal and 5
binary(1=high or
0=low)`);
end if;
if Firmno=1 then n:=10;N:=10;
else n:=7;N:=7;
end if;
if Invpol=1 then eta:=1000; else eta:=1; end
if;
if Rapprop=1 then r_im:=0.03;
else r_im:=0.01;
end if;
if Rgrowth=1 then phi:=.02;
else phi:=.0;
end if;
if Rgrowth=1 then
if Rsdev=1 then sigma:=0.104;
else sigma:=.77;
end if;
else
if Rsdev=1 then sigma:=.77 ;
else sigma:=.104;
end if;
end if;
# INITIALISATION
A[1,1]:=0.006 ;K[1,1]:=3117816;
A[2,1]:=0.008 ;K[2,1]:=864879;
A[3,1]:=0.007 ;K[3,1]:=939156;
A[4,1]:=0.007;K[4,1]:=898906;
A[5,1]:=0.003 ;K[5,1]:=1298366;
A[6,1]:=0.006
;K[6,1]:=862336;
A[7,1]:=0.007
;K[7,1]:=378088;
A_mean[0]:=0.006;
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# MAIN PROGRAM
for t from 1 to T do
# SHORT RUN
for i from 1 to n do
Q[i,t]:=A[i,t]*K[i,t];
end do;
TQ[t]:=sum(Q['k',t],'k'=1..n);
p[t]:=p[t-1]*(1+rm);
p[0]:=37.500;
# NEWTECHNO
A_max:=max(seq(A[i,t],i=1..n));
A_mean[t]:=A_mean[t-1]*(1+phi);
A_prelim:=stats[random,normald[ln(A_mean[t]),si
gma]]();
for i from 1 to n do
# INNOVATE
A_in:=0;
lambada_in[i]:=d_in*r_in*K[i,t];
lottery:=stats[random,poisson[lambada_in[i]]]()
;
lotteryno:=lottery();
if lotteryno >0 then
A_prelimm:=exp(A_prelim());A_in[i]:=max(A_in,A_
prelimm);
else A_in[i]:=0;
end if;
# IMITATE
lambada_im[i]:=d_im*r_im*K[i,t];
lottery:=stats[random,poisson[lambada_im[i]]]()
;
if
lottery()>0
then
A_im[i]:=A_max;
else A_im[i]:=0;
end if;
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# TWCHNOCHOICE
A[i,t+1]:=max(A[i,t],A_in[i],A_im[i]);
end do;
# NEWCAPITAL
for i from 1 to n do
s[i,t]:=Q[i,t]/TQ[t];
rho[i,t]:=p[t]*A[i,t+1]/c;
rhm[i,t]:=eta/(eta-s[i,t]);
I_des[i]:=delta+1-rhm[i,t]/rho[i,t];
pi[i,t]:=p[t]*A[i,t]-(c+r_in+r_im);
if pi[i,t]<=0 then loans[i]:=0;
else loans[i]:=b*pi[i,t];
end if;
I_max[i]:=delta+w*pi[i,t]+loans[i];
constraint:=min(I_des[i],I_max[i]);
Inv:=max(0,constraint);
K[i,t+1]:=K[i,t]*(Inv+1-delta);
end do;
#STATISTIC
HHS[t]:=1/sum(s[xx,t]^2,xx=1..n);
end do;
end proc:
> DrawVariable1:=proc(var,N,T)
global periods,plotdata,text;
local colour,tt,t,n,a;
#option `ES Anderssen,Aalborg University,24
Aug 96`;
with(plots):
periods:=seq(t,t=1..T);
colour:=seq('COLOUR'(HUE,n/N),n=1..N);
a:=NULL;
for n from 1 to N do
a:=a,'CURVES'([seq(Mergelists([periods[tt]],[va

9312  پایيز و زمستان، شماره دهم، سال پنجم،مجله علمی – پژوهشی سياستگذاري اقتصادي

r[n,tt]]),tt=1..T)],colour[n],
THICKNESS(2));
end do;
text:=cat(`variable `,var,` for
and `,T,` periods.`);
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`,N,`

firms

plotdata:='PLOT'(a,'TITLE'(text),AXESSTYLE(NORM
AL),AXESTICKS(5,5));
display(plotdata);
end proc:
> Mergelists:=proc(list1,list2)
local lookupitem,i;
#option `ES Anderssen,Aalborg University,24
Aug 96`;
lookupitem:=proc(list1,list2,seriesnumber)
local listnumber;
if type(seriesnumber,even) then
listnumber:=seriesnumber/2;
RETURN(list1[listnumber]);
else
listnumber:=(seriesnumber-1)/2;
RETURN(list2[listnumber]);
end if;
end proc;
if not nops(list1)=nops(list2) then
ERROR(`the number of elements in lists must
be the same`);
end if;
[seq(lookupitem(list1,list2,i),i=2..nops(list1)
*2+1)];
end proc:
> DrawVariable2:=proc(var,T)
global periods,plotdata,text;
local tt,t,n,a;
#option `ES Anderssen,Aalborg University,24
Aug 96`;
with(plots):
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periods:=seq(t,t=1..T);
a:=NULL;
a:=a,'CURVES'([seq(Mergelists([periods[tt]],[va
r[tt]]),tt=1..T)],THICKNESS(2));
text:=cat(`variable
`,var,`
for
`,T,`
periods.`);
plotdata:='PLOT'(a,'TITLE'(text),AXESSTYLE(NORM
AL),AXESTICKS(5,5));
display(plotdata);
end proc:
> legend:=proc(N)
global periods,plotdata,text;
local colour,i,n,a,b;
#option `ES Anderssen,Aalborg University,24
Aug 96`;
with(plots):
colour:=seq('COLOUR'(HUE,n/N),n=1..N);
a:=NULL;b:=NULL;
for n from 1 to N do
a:=a,'CURVES'([[0,N-n],[10,Nn]],colour[n],THICKNESS(2));
b:=b,'TEXT'([11,Nn],`Firm`,n,FONT(TIMES,ROMAN,12));
end do;
text:=cat(`legend for`,N,`firms`);
plotdata:='PLOT'(a,b,'TITLE'(text),AXESSTYLE(NO
NE));
display(plotdata);
end proc:
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