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این مقاله بر اساس یک کارآزمایی بالینی تصادفی تهیه شده است و به بررسی تنوع تولید فرش در کشور مصر
برای دستیابی به بازارهای خارجی پرداخته است .این مقاله همچنیین بیه بررسیی اصیر صیادرات بیر عملکیرد
شرکتهای تولیدکننده فرش میپردازد .نتایج بررسی حاکی از آن است که در شرکتهیای میورد بررسیی
در این پژوهش ،با افزایش کیفیت در کنار کاهش تولید در هر ساعت ،به میزان  11تا  51درصید سیود بیشیتر
شده و پیشرفتهای بزرگی حاصل شده است .البته با این یافتهها به سادگی نمیتوان گفیت کیه بیا افیزایش
کیفیت به جای کمیت میتوان سود بیشتری کسب کرد .برای همین نویسندگان ایین مقالیه شیواهد دی یری
ازجمله بهبود بهره وری شرکت صادرکننده را نیز در نظر گرفتهاند ،بهگونهای که سه مؤلفه را در افزایش سود
شرکتهای صادرکننده فرش مؤصر دانستهاند که عبارتند از :افزایش بهرهوری و کیفیت باالتر در تولیید فیرش
از طریق آموزش به بافندگان؛ مقایسه فرشهای تولید داخل با نمونه های خارجی برای دسیتیابی بیه کیفییت
باالتر؛ و افزایش توانایی تولید و فروش فرش باکیفیت از طریق برگزاری نمایش اههای فرش.
کلیدواژه :صادرات ،کیفیت ،یادگیری توسط صادرات ،بهرهوری ،دسترسی به بازار.

 .1این گزارش ترجمه و تلخیصی از مقاله تهیهشده توسط آتکین و همکاران در سال  4112با عنوان زیر است:
Exporting and firm performance: Evidence from a randomized trial
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 .1مقدمه
طی دهههای اخیر ،شواهد حاکی از جریان منابع اصلی کشورها به سمت طرحهای کمک به تجاار
اختصاص  24میلیارد دالر در تعهدا ساالنه خود به کشورهای در حال توسعه ،به توساعه تجاار و
رفع محدودیت های تجاری بین کشورها کمک کرده است .هاد

ساازمان تجاار جهاانی از ایان

کار ایجاد رشد اقتصادی و کاهش فقر بوده است .یکی از راههای رسایدن باه ایان اهادا  ،افازایش
صادرا از طریق بهبود بهرهوری شرکتها است و این فرایند نیازمند آموزش و یادگیری اسات؛ باه
طوریکه بسیاری از تحلیلگران بر ایان باورناد کاه ایان فراینادهای یاادگیری الزماه رشاد و توساعه
کشورهای در حال توسعه است.
در این میان ،انتخاب شرکتهاا و بررسای عملکارد آنهاا در خصاوص صاادرا باا دو شاالش
بزرگ مواجه است؛ نخست اینکه شناسایی تجربی تأثیر صادرا بر عملکرد شرکتها زمانبار اسات
و دوم اینکه اطالعا دقیقی در مورد تغییرا و نوع آن در صادرا شرکتها وجود ندارد .بنابراین
در ایاان وا وهش بنااا باار ادبیااا موجااود ،باار روی اطالعاااتی از قبیا بهاارهوری کا عواما تولیااد،
وی گیهای تغییرا محصوال تولیدی ،ترکیب محصول و هزینههای اولیه تمرکز شده است.
این مقاله بر اسااس یاک کاار آزماایی باالینی تصاادفی ( 1)RTCباه بررسای عملکارد صاادرا
شرکتهای تولیدکننده فرش در مصر ورداخته اسات .بادین منراور فارشهاای دساتبا

کاه توساط

تولیدکنندگان کوشک تهیه می شوند و قابلیات صاادرا باه کشاورهای باا درآمادهای بااال دارناد،
انتخاب شدند .برای بررسی این روند ،از همکاری یک ساازمان ییردولتای 4و یاک شارکت واسا ه
مصری بهره گرفته شده است تا مستقیماً ضمانت صادرا فرشهای تولیدی را از طریق نمایشاگاههاا
و کانالهای بازاریابی تأمین کنند .در این م العه تعادادی از شارکتهاایی کاه تااکنون باه صاادرا
فرش اقدام نکردهاند بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .ایان شارکتهاا تااکنون صاادرا فارش
نداشتهاند ،اما قابلیت صادرا فرش به کشورهای با درآمدهای باال را دارند.

1. Randomized Clinical Trial
2. NGO
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مزیت تمرکز بر فرش بهعنوان کاالی اصلی مورد و وهش در این مقاله به شناد علات اسات کاه
عبارتند از :تکنولوژی تولید هم گن ،مشخص باودن معیارهاای تولیاد فارش ،مشاخص باودن کی یات
وی گی های فرش ورداختاه شاده اسات .بارای ایان منراور وی گایهاای درخواساتی مشاتریان بارای
فرشهای صادراتی مشخص شده است که شام شندین وجه از کی یت فرش میشود .درنهایات نیاز
اطالعااا مربااو بااه خریااداران ،تولیدکنناادگان و واسا ههااا جمااعآوری شااده تااا شااالش ارزیااابی
شگونگی عملکرد صادراتی شرکتها مشخص شود.
با است اده از روش تصادفی ،تجزیهوتحلی اطالعاا باهصاور ساادهتاری انجاام مایشاود .باا
اندازهگیری افزایش صادرا در شرکتهایی که عملکرد آنها بهبود یافته است ،مشاخص شاد کاه
میزان سود دریافتی آنها حدود  11تا  41درصد بیشتر از سایر شارکتهاا گازارش شاده اسات .ایان
مقدار سود با توجه به وجود محدودیت در دسترسی باه اعتباارا و نااهمگنی در دسترسای باه باازار
قاب توجه است.
تمرکز اصلی این مقاله بر درک سازوکار افزایش سود در شرکتهاای تحات کنتارل اسات .در
ابتدا به بررسی قیمات نهاادههاای ورودی و فارش صادرشاده ورداختاه شاد کاه اطالعاا حااکی از
افزایش قیمت هر دو مؤل ه بود .بنابراین افزایش سود به خاطر کی یت باالتر محصوال تولیدی باوده
است .این امر نشان میدهد که متقاضیان کشورهای با درآمد باال به دنبال خرید فارشهاای باکی یات
باالتر هستند.
طبق یافتههای این مقاله ،بهرهوری یک شرکت وابسته به مشخصاا فارش و رانادمان تولیاد آن
است .مشخصا یک فرش به بافت و کی یت آن برمیگردد و راندمان آن نیاز باه خروجای شارکت
(تولید) در واحد ورودی مرتبط است .طبق اطالعا بهدستآمده در وا وهش ،کی یات و بهارهوری
در شرکتهای تحت کنترل در حال افزایش است.
وی بردن به این نکته که کشورهای با درآمدهای باال به دنبال فارشهاای باکی یات بهتار هساتند،
شرکتها را ترییب می کند تا با بهبود کی یت محصوال و جابب مشاتریان بازارهاای آن کشاورها
سود خود را افزایش دهند .بدین ترتیب شرکتها با دانساتن ایان نکتاه ساعی مایکنناد تاا بهارهوری
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عوام تولید خود را در تولید محصوال باکی یت باال برند .آنها همچنین به موضوع آموزش هماراه
با صادرا توجه کردند که به بهرهوری بیشتر به ازای منابع ورودی مشخص منجر میشود.
بررسی قرار گرفته است:
 .1آموزشهای صادراتی باعث افزایش کی یت و بهرهوری محصول شده است.
 .4شرکت های مورد بررسی ،با داشتن شرایط ثابت (از قبی مواد اولیه برابر ،نقشه و طرحهاای
یکسان و دار قالی مشخص) ،نسبت به سایر شرکتهای تولیدکننده فارش نمارا بااالتری
در خصوص کی یت محصول کسب کردهاند.
 .3کی یت بهدستآمده در شرکتهای تحت کنترل از انباشتگی برخاوردار اسات ،یعنای ایان
کی یت در طی زمان و با طی م العا یادگیری صادرا کسب شده است.
 .2با م العه اساناد و مکاتباا باین خریاداران خاارجی ،واسا ههاا و تولیدکننادگان داخلای،
مشخص شد که شناخت وی گی هاای درخواساتی مشاتریان باعاث افازایش داناش تولیادی
تولیدکنندگان فرش شده است و افزایش کی یات و درنهایات افازایش بهارهوری را در وای
داشته است.
 .1بررسی مداوم عملکرد شرکتهای تحت کنترل حاکی از آن بود که هزینههاای مرباو باه
یادگیریهای صادراتی به مراتب کمتر از افزایش سود ناشی از باال رفتن دانش تولید است.
در بحث صادرا  ،عموماً شرکتهای بزرگ تولیدی مشغول فعالیت هستند .درحاالیکاه نموناه
مورد بررسی این مقاله شام شرکتهای کوشک با یک کارمند مایشاود کاه باه کاار تولیاد فارش
اشااتغال دارنااد و بااه اناادازه کااافی دامنااه الزم را باارای ارتقااا ندارنااد .باادین منرااور تعااداد زیااادی از
شرکتهای مبکور مدنرر قرارگرفتهاند تا به استنتاج بهتر نتایج کمک کند.
در حال حاضر ،موضوع توجه و ریبت شارکتهاا در کشاورهای در حاال توساعه باه بازارهاای
کشورهای توسعهیافته از اهمیت وی ه ای برای این کشورها برخاوردار اسات .در ایان میاان توجاه باه
بازارهای داخلی و سالیق مشتریان داخلی نیز اهمیت زیاادی بارای ایان شارکتهاا دارد .ایان توجاه
نهتنها برای شرکتهای تولیدکننده فرش ،که برای سایر تولیدکنندگان نیز میتواند مهم باشد.
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در این مقاله از ادبیا مربو باه توساعه و تجاار اسات اده شاده اسات کاه در آنهاا باه اناواع
تکنیک و سازوکارهای افزایش صادرا بهعناوان راهای بارای توساعه اقتصاادی اشااره شاده اسات.
کشورهای توسعهیافته توجه کرده است.
نتایج این و وهش نشان میدهد کاه ارتقاای کی یات محصاوال باا اسات اده از یاادگیری فناون
صااادراتی ،باعااث همکاااری مثباات بااین صااادرکننده و واردکننااده شااده و افاازایش سااود شاارکت
تولیدکننده فرش را نیز در وی خواهد داشت .نتایج این و وهش توساط مباحاث نراری در خصاوص
توسعه و صادرا و همچنین از طریق دادههای اقتصادسنجی نسبتاً ینی و روش تصاادفی تأییاد شاده
است.
البته در این و وهش نیز مانند هر و وهش دیگاری محادودیتهاایی مانناد تنگناهاای اعتبااری و
محدودیتهای مدیریتی وجود داشته است .ولای در کا ایان مقالاه باه ینای شادن ادبیاا موجاود
کمک کرده است؛ زیرا طبق یافتههای این و وهش ،دسترسی باه بازارهاای در حاال گساترش باعاث
رفع محدودیتها و ایجاد ثبا در عملکرد شرکتها میشود.
این مقاله شام بخشهایی از قبی روش و وهش ،ادبیا تجربی ،معرفی دادهها ،تجزیاهوتحلیا
سود حاص از یادگیری صادراتی و نتیجهگیری است که در ادامه به طور خالصاه ماورد اشااره قارار
میگیرد.
 .5نمونه آماری و روش پژوهش
در این مقاله برای نخستین بار به بررسی صنعت فرش دستبا

در کشور مصر ورداخته شده اسات .در

این راستا نویسندگان سعی کرده اند تا برای بهباود تکنولاوژی تولیاد صانعت فارش دساتبا

در ایان

کشور راهکارهایی ارائه دهند.
به منرور انجام یک ارزیابی تصادفی از تأثیر صادرا

بر عملکرد شرکت های تولیدکننده فرش،

از اطالعا یک سازمان ییردولتی 1مستقر در ایاال متحاده آمریکاا باه ناام آتاا 4بهاره گرفتاه شاده
است .مأموریت این شرکت کمک به ایجاد فرصتهای اقتصاادی بارای تولیدکننادگان محصاوال
1. NGO
2. ATA
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دساتسااز در مقیااس کوشاک از سراسار جهاان اسات .در ایان راساتا ایان شارکت در سااال 4112
بودجهای برای کشور مصر و در جهت اجرای یک برنامه تسهی دسترسی به بازار خارج باه تصاویب
هد

از اجرای این برنامه ،ایجاد وروتکلی استاندارد برای داشتن صادرا موفق در جهت ایجاد

روابط بین شرکت های تولیدی با مقیااس کوشاک در کشاورهای در حاال توساعه باا کشاورهای باا
درآمد باالی عضو  1OECDبود .بر این اساس اطالعا از خریداران کشورهای خارجی (کشورهای
(کشورهای دارای درآمد سرانه باال) در خصوص نوع و کی یات فارش گرفتاه مایشاود و در اختیاار
شرکتهای با مقیاس کوشک کشور مصر قرار میگیرد .سپس آموزشهای الزم به آنهاا داده شاده
و سعی میشود کی یت درخواستی خریداران تأمین شود.
همچنین قاب ذکر است که این شرکت آمریکایی با است اده از مشاوران خود در زمینه طراحی و
ساخت و همچنین با ایجاد نمایشگاه بین المللی در نیویاورک و داشاتن شابکه گساترده اطالعااتی در
صنعت جهان میتواند در خصوص بازاریابی و نحوه آگاهی از سلیقه مشاتریان خاارجی موفاق عما
کند.
وجود این شرکت واس های از هزینههای باال برای برقاراری ارتباا باین خریاداران خاارجی باا
تعداد باالی تولیدکنندگان کوشک داخلای مای کاهاد .همچناین وجاود ایان شارکت باعاث توساعه
مهار های الزم شرکتها برای ح ظ و گسترش مشتریان خارجی و داخلی و ت بیق تولیاد فاردی باا
خریداران خارجی مورد نرر میشود.
شایان ذکر است که شهر مورد تمرکز ایان وا وهش در کشاور مصار ،فاوا ناام دارد و در اساتان
ک رالشیخ واقع شده است .این شهر دارای جمعیتی  51هزار ن ری است که درآمد سارانه اهاالی ایان
شهر از میانگین درآمد سرانه کشور مصر وایینتر است .ایان شاهر باه فارشهاای دساتبافش در مصار
شهر دارد و صدها ن ر در شرکتهای کوشک تولید فرش مشغول به فعالیت هستند .این شرکتها
یالباً بین  1تا  2بافنده دارند.
هر دو صنعت تولید فرش دستبافت و ماشینی بارای مساهله اشاتغال در کشاور در حاال توساعهای
مانند مصر بسیار مهم و حیاتی است؛ زیارا صانعت فارش در اقتصااد کشاور مصار بسایار وراهمیات و
1 Organization for Economic Co-operation and Development
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تأثیرگبار است ،به طوری که سهم باالیی از صادرا این کشور باه فارش اختصااص دارد و در ایان
میان عمده صادرا فرش به کشور ایاال متحده و کشورهای ارووایی است.
فرش برای است اده از ظرفیت آنها در زمینه اجرایی کردن طرح بهبود عملکرد شرکتهاای فعاال در
زمینه فرش ورداختند .با شناسایی واس هگرهای صانعت فارش مصار مشاخص شاد کاه  01درصاد از
تولیدا فارش در کشاور مصار در داخا ایان کشاور باه فاروش مایرساد .باازار شاهرهای قااهره،
اسکندریه و اقصر بیشترین فروش داخلی فرش را در مصر به خود اختصاص دادهاند.
و وهشگران این و وهش با کمک شرکت واس های آمریکایی بر آن شدند تا از یاک طار

باا

برگزاری دورههای آموزشی برای تولید فرشهای جدید و باکی یت برای تولیدکنندگان مصاری و از
طر

دیگر ،با بازاریابی بینالمللی و برگزاری نمایشگاههاای باینالمللای در نیویاورک و قااهره ،باه

افزایش صادرا فرش مصر ،بهبود عملکرد شرکتها و درنهایات افازایش ساود آن کشاور کماک
کنند .البته طرح ویشنهادی و وهشگران این مقاله نیز مانند همه طرحهاا در ایان زمیناه مزایاا و معایاب
خاص خودش را دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
از مزایای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1بررسی صنعت فرش دستبافت در مصر و ارائه راهکاار بارای بهباود عملکارد شارکتهاای
تولیدکننده فرش و سپس است اده از نتایج آن برای سایر صنایع دستی.
 .4جمع آوری تولیدکنندگان کوشک فرش در قالب یک طرح و وهشای و بررسای عملکارد
آنها در قالب یک بررسی واحد.
 .3در نرر گرفتن یک تکنولوژی تولید واحد در تمامی شرکتهای مورد م العاه کاه مقایساه
بهبود عملکرد شرکتها را تسهی میکند.
 .2از آنجا که وجود یک بازار جهانی قاب توجه برای صنایع دستی باعث روناق اقتصاادی در
کشورهای در حال توسعه میشود ،بدین منرور بررسی و تحقیق در خصوص صنعت فارش
و ارائه راهکارهایی برای بهباود عملکارد آن مایتواناد الگاویی بارای صانایع دساتی ساایر
کشورها باشد.

Downloaded from ejip.ir at 12:30 +0430 on Sunday May 20th 2018

در این راستا و وهشگران این مقاله در ناوامبر  4111باه شناساایی واسا هگرهاای محلای صانعت

51

مجله اقتصادی سال هفدهم شمارههای  9و 11

در حال حاضر مقاما و سیاستگباران کشورهای در حال توسعه ازجمله کشور مصر به دنباال
واسخ به این ورسش هستند که آیا تشویق صنایع دستی ،بهبود عملکرد شرکتها و افازایش صاادرا
داشته است که «بهبود عملکرد و کارایی صنایع دستی باعث روناق گارفتن کا اقتصااد مایشاود ،از
فشار به دولت بهعنوان یک کارفرمای بزرگ میکاهد و به اختصاص بودجه باالیی نیز نیاز ندارد».
ازنرر معایب این طرح نیز میتوان گ ت که شرکتهای مورد بررسی عموماً کوشاک هساتند و
تنها یک کارگر دارند و تغییرا برای همه این شرکتهای کوشاک بعیاد باه نرار مایرساد .بناا بار
توصیه این مقاله ،باید به فکر تولید مکانیزه بود و با توجه به دامنه محدود تولید در شرکتهای فعلای،
به دنبال اتخاذ فنآوریهای جدید برای است اده از فرصات صاادراتی حرکات کارد .در ایان راساتا،
نتایج و وهش حاکی از آن است که تولید فرش باکی یت باالتر نهتنها زمان بیشاتری طاول مایکشاد،
بلکه مهار بیشتری نیز نیاز دارد.
در فرایند اجرای این طرح ،بیش از دو سال برای تولید س ارشهای کشورهای باا درآماد بااالی
عضو  OECDزمان صر

شد .از طرفی ،وجود بازارهای رقابتی نیز کار را سختتر میکرد .در ایان

س ارشهای اقالمی ،از قبی قیمت ،زمان تحویا و مشخصاا محصاول (طارح ،رنا ،،ماواد و )...
مشخص میشد که بیشتر س ارشدهندگان در کشورهای با درآمد باال فرشهای با طارحهاای مادرن
را به فرشهای با طرحهای سنتی ترجیح میدادند.
وس از گبشت یک و نیم سال از اجرای طرح برای اولین بار یک خریدار آلمانی در سال 4114
س ارش بزرگی به ثبت رساند و با گبشت زمان در سال  4112نیز به س ارشهای خود ادامه داد .طی
این سالها ،درآمد کسبشده از این س ارش و سایر س ارشها باعث شد تا منابع الزم برای آماوزش
تولیدکنندگان برای بهبود عملکرد شرکتها به دست آید.
 .3آزمایش طراحیشده
 .1-3سیر تجربی آزمایش

در جوالی  ،4111فهرستی از شرکتهای مشغول به کار در زمینه فرش که کمتر از  1کارمند داشاتند
مشخص شد .شناسایی این شرکتها کار دشواری بود ،زیرا اکثر این شرکتها بهصاور ییررسامی
فعالیت می کردند .در ادامه به کمک شرکت واس های آمریکایی روناد بازاریاابی خاارجی در کناار
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بازاریابی داخلی آیاز شد .از این طریق امکان ثبت س ارش م ماهن بارای تولیدکنناده و صاادرکننده
مهیا شد .در میان س ارشهای کشورهای با درآمد باالی عضو  ،OECDمیزان سا ارش تاابلوفرشهاا
در ابتدا هزینه الزم برای بهبود تجهیزا شرکتها و باال بردن کی یت محصوال از محا مناابع
ثبت س ارشها و ویش ورداختهاا فاراهم مای شاد .ساپس باا کنتارل بیشاتر روی فعالیات و عملکارد
شرکتهای تولیدکننده و باال بردن کی یت محصوال  ،میزان س ارشها افزایش یافتاه و روناد بهباود
عملکرد شرکتها تسریع شد .در ادامه و با است اده از روش آزمون تصادفی ،ایان امکاان فاراهم شاد
تا میزان بهبود عملکرد شرکتهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند مشخص شود.
 .5-3نتایج آزمایش

با گبشت زمان و ثبت سا ارشهاای بیشاتر ،مشاخص شاد کاه بعضای از اناواع فارشهاا ،خریادار و
مقبولیت بیشتری در بازارهای خارجی دارد ،درحاالی کاه بعضای دیگار ماورد اقباال خریاداران قارار
نگرفته است .بدین منرور تولید شرکت ها به سمت محصوال با مقبولیت باالتر و باازار بیشاتر بارای
فروش هدایت شد .بهعنوان نمونه ،از ماه ماارس  4113و باا مشاخص شادن فارشهاای ماورد عالقاه
خارجیان ،تصمیم به هدایت سایر شرکتها به سمت تولید این نوع فرشها گرفته شد .در ایان فرایناد
حدود  31شرکت جدید به نمونه تحت کنترل اضافه شدند و تحت آموزش قارار گرفتناد .اکثار ایان
شرکتها وس از طی دوران آموزش توانستند فرشهایی باکی یت مورد نرر س ارشها را تهیاه کنناد،
ولی بعضی از شرکتها نیز در این امر موفق عم نکردند.
 .3-3دادههای آزمایش

برای بررسی نتایج آزمایش طراحیشده توسط نویسندگان این مقاله ،به سه مقولاه توجاه شاده اسات
که عبارتند از :میزان تولید شرکت ،کی یات فارش و وی گایهاای جمعیات شاناختی .ساپس فعالیات
تولیدی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت تا سود ،درآمد ،هزینه ،مقدار نهاده ورودی و قیمات آن،
مقدار محصول خروجی و قیمت آن و ک ساعا کاری مشخص شود .وس از آن باا بهارهگیاری از
شاخص قیمت مصر کننده ،ارزش واقعی همه متغیرها محاسبه شد.
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برای بررسی میزان و س ح کی یت فرشهای بافتهشده نیز از یک استادکار خبره که ماورد قباول
جامعه ارزیابی فرش مصر بود ،بهره گرفته شد .بنابراین برای ارزیابی کی یت فرش ،مؤل ههایی مادنرر
 نوع مواد اولیه است ادهشده در تولید فرش؛ دشواری بافت انواع مختلف فرش؛ تنوع تولید فرش؛ رن،های بهکاررفته در تولید فرش؛ وزن فرش؛ استحکام فرش؛ دقت طراحی؛ تراکم فرش.شایان ذکر است که با ادامه روند تشخیص کی یت فرشها و افزایش آمار سا ارشهاا ،در ژوئان
 4112یک آزمایشگاه کنترل کی یت برای بررسای تولیادا کارگااههاا ایجااد شاد و مقارر گردیاد
شرکتها بر اساس س ارشهای دریافتی به تولید فرش بپردازند و آن را برای کنتارل کی یات باه ایان
آزمایشگاه بسپارند.
درنهایت نیز و وهشگران این مقاله با جمع آوری اطالعا مربو به سود ،درآمد ،هزینه ،مقادار
نهااده ورودی و قیمات آن ،مقاادار محصاول خروجاای و قیمات آن و همچناین کا سااعا کاااری
شرکتها در قب از اجرای طرح و وس از اجرای طرح ،به مقایسه این اطالعا ورداختند و توانساتند
راهکارهایی برای است اده بهتر و بهینهتر از تولید فرش و در دیدگاه کالنتر صنایع دساتی مصار ارائاه
کنند.
 .5-3آمار مرتبط با آزمایش

 متوسط سن افرادی که در شرکتهای تحت کنترل طرح فعالیت میکنند حدود  11سال است. شرکتهای اندکی وجود دارند که تجربه کاری آنها در صنعت فرش بیشتر از  31سال باشد. حدود  51درصد مالکان شرکتها در صنعت فرش مصر بیسواد هستند که این امار فراینادآموزش برای بهبود عملکرد آنها را دشوار میکند.
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 .5تأصیر دسترسی به بازار خارجی (از طریق صادرات) در تغییر سود شرکتها
 .1-5معرفی ال و

نویسندگان اجازه داده تا با در نرر گرفتن یک سری خصوصیا ساده ،به ارزیابی تأثیر دسترسای باه
بازار کشورهای خارجی (با است اده از صادرا ) بر سود شرکتها بپردازند:
( )1
در این الگو متغیرها عبارتند از:
 :سود شرکت  iدر زمان t؛
 :بیانگر یک شاخص است .این شاخص برای شرکتهاایی کاه در گاروه تحات
کنترل قرار گرفتهاند مقدار یک ،و برای دیگر شرکتها عدد ص ر میگیرد؛
 :سود شرکت  iدر ابتدا؛
 :انواع اثرا ثابت؛
 :مد زمان اثرا ثابت؛
 :جمله اختالل.
سپس سود شرکتهایی که بعد از طی مرحله آموزش وارد مرحله صادرا فارش مایشاوند ،از
طریق فرمول زیر محاسبه شده است:
( )4
که در آن متغیرها عبارتند از:
 :سود شرکت  iدر زمان t؛
 :بیانگر یک شاخص است .این شاخص برای شرکت هایی که صادرا فرش دارناد
مقدار یک ،و برای دیگر شرکتها عدد ص ر میگیرد؛
 :سود شرکت  iدر ابتدا؛
 :انواع اثرا ثابت؛
 :مد زمان اثرا ثابت؛
 :جمله اختالل.
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 .5-5اندازهگیری سود

محاسبه سود شرکتها در این و وهش کار بسیار دشواری است ،بهوی ه وقتی که صور حسابهای
هزینه ها ت ابق وجود ندارد .بارای ایان منراور ساعی شاد تاا کا درآماد شارکت و محا درآمادها
مشخص شود و سپس تمام هزینههای ورداختی (از قبی قیمت نهادههای ورودی و دستمزد بافندگان)
از آن کسر شود .البته همین تعریف نیز بدون ایراد نباود .درنهایات نیاز بارای مشاخص کاردن بهباود
عملکرد شرکتها از تعریف «شه مقدار محصول باا کی یات مشاخص ،در قباال ماواد اولیاه یکساان»
است اده شد.
 .3-5نتایج مربوط به سود

نتایج حاکی از الگوی و وهشی نشان میدهد شرکتهایی که تحت آموزش قرار گرفتهاناد و باه امار
صادرا ورداختهاند حدود  43تا  35درصد افزایش سود را در عملکرد خود تجرباه کاردهاناد .البتاه
ذکر این نکته نیز ضروری است که تا حدی افزایش در سود ممکن است ناشی از اضافهکار باشد.
 .5-5بحث روی نتایج سود

طی دهههای اخیر ،شواهد حاکی از جریاان مناابع اصالی کشاورها باه سامت طارحهاای کماک بارای
تجار و تالش آنها برای دسترسی به بازارهای جهانی است .بخش عمده این مقاله که باه بررسای اثار
تجار بر عملکرد شرکتها ورداخته ،مربو به بحاث تغییارا در بهارهوری اسات .و وهشاگران ایان
مقاله معتقدند که تجزیهوتحلی سود حسابداری شرکتها نیز اطالعا قاب توجهی ارائه میدهد.
بنابراین در این مقاله سعی شد تا میزان سود بهوجودآمده بار اثار صاادرا فارش بارای شارکتهاا
مشخص شود و از طر

دیگر هزینه های الزم بارای آماوزش بافنادگان نیاز محاسابه شاود تاا بتاوان باا

مقایسه این موارد به نتیجه صریحی در خصوص عملکرد شرکتها بعد از اجرای این طرح دست یافت.
اما نکته ای کاه در ایان وا وهش جالاب توجاه اسات ،تاأثیر آماوزش کسابوکاار بار عملکارد
شرکتها و سپس سود حاص برای آنها است .البته محدودیت بازار برای فاروش محصاول ،ماانعی
برای رسیدن به سود باالتر است که با هد گباری صحیح بازارهای بینالمللی میتاوان از آن عباور
کرد.
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 .1منابع تغییرات در سود
 .1-1قیمت ،محصول خروجی ،عوامل ورودی و هزینه

سود زیر برای شرکتها در نرر گرفته شده است:
) (

()3
که در آن متغیرها عبارتند از:
 :حداکثر سود دریافتی شرکت I؛
 :pقیمت دریافتی شرکت  Iبرای فروش یک واحد مشخص فرش؛
 :xمقدار فرش تولیدی؛
 :wمقدار دستمزد ورداختی برای هر ساعت کار نیروی کار؛
 :Fهزینههای ثابت تولید.

با در نرر گرفتن این عوام مایتاوان میازان افازایش ساود از محا صاادرا را باه طاور دقیاق
مشخص کرد .با توجه به اطالعا بهدستآمده از و وهش ،مشخص شد که سهم عاما صاادرا از
افزایش سود قاب مالحره است .اما ذکر این نکته نیز مهم است که بافندگان شاای در شارکتهاای
کوشک ،خود صاحب آن شرکت نیز هستند .بنابراین بحث افزایش دستمزد در خصوص تأثیر آن بر
عملکرد شرکت شندان مشخص نیست.
همچنین برای تولید فرشهای باکی یت باال نیاز به هزینههای مجدد برای ارتقای دستگاه بافندگی
بود که باعث شد هزینه ثابت باال رود .بهبود دستگاهها نیز باعث شد کی یت فرشهای تولیادی بارای
فروش در بازار داخلی باکی یت فارش هاای تولیادی بارای فاروش در باازار خاارجی مت ااو شاود.
بهعنوان مثال برای تولید فرشهای صادراتی از مواد اولیه بهتر و بیشتری اسات اده مایشاود کاه باعاث
میشود سنگینتر از فرش داخلی باشند.
 .5-1تفسیر منابع تغییرات سود

میزان افزایش در سود شرکتهای تولید فرش مصر را میتوان از طریق نرریه مزیت نسابی ریکااردو
در تجااار توجیااه کاارد؛ زیاارا ایاان کشااور در تولیااد فاارش تبحاار دارد .بنااابراین ماایتااوان بااا ارائااه
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آموزشهای صحیح و بهروزرسانی دستگاهها و طرحهای بافت ،عملکرد شرکتها را بهبود بخشید و
به افزایش سود آنان کمک کرد.

در خصوص بررسی کی یت فرشهای تولیدشده ،به ثبت و ضابط دقیاق وی گایهاای فارش ورداختاه
شده است .برای این منرور وی گیهای درخواستی مشتریان برای فرشهای صادراتی مشاخص شاده
است که شام شندین بعد از کی یت فرش میشود .برخی از این ابعااد کی ای عبارتناد از :ناوع ماواد
اولیه است ادهشده در تولید فرش ،دشواری بافت انواع مختلف فارش ،تناوع تولیاد فارش ،رنا،هاای
بهکاررفته در تولید فرش ،وزن فرش ،استحکام فرش ،دقت طراحی ،تراکم فرش و ...
بهره وری نیز در این وا وهش ،باهصاور میازان محصاول تولیدشاده در ماد زماان مشاخص
محاسبه شده است .بهصور سادهتر میتوان گ ت که بهارهوری عبارتناد از واساخ ایان ورساش کاه
«برای تولید یک متر مربع فرش با وی گیهای مشخص ،شه مد زمان ،مواد اولیه و نیروی کار الزم
است؟»
 .5-1سازوکار

در این و وهش سعی بر آن است تا اثر افزایش صادرا بر عملکرد شرکتها مشخص شود .آگااهی
شرکتها از اینکه فروش محصوال در کشورهای خارجی با درآمد باال ،سود بیشاتری بارای آنهاا
در وی دارد ،باعث میشود تا به امر صادرا عالقهمند شوند .اما نکتهای که در این مقوله بایاد ماورد
توجه آنان قرار گیرد میزان افزایش در هزینههای تولید برای تولید محصول مورد تقاضاای خارجیاان
است .زیرا برای تولید محصوال با کی یت باالتر و بادوامتار ،نیااز باه افازایش در هزیناههاای ثابات
(هزینااههااایی از قبیا  :بهبااود دسااتگاههااای بافناادگی و خریااد مااواد اولیااه بهتاار) و هزینااههااای متغیاار
(هزینه هایی از قبی  :استخدام نیروی کار جدید و برگازاری کاالسهاای آموزشای بارای بافنادگان)
است .بنابراین ،در ابتدا باید یک تحلی هزینه -فایده برای وی باردن باه ساودآوری ایان طارح انجاام
شود.
سازوکاری که این و وهش بر آن تأکید داشات ،بازاریاابی باینالمللای باا اسات اده از بااال باردن
کی یت محصول بود .سپس کارشناساان وا وهش باا شاناخت سالیقه و نرارا مشاتریان خاارجی باه
آموزش بافندگان داخلی ورداختند تا بتوانند طرحها و کی یت درخواستی آنان را به اجرا درآورند .باا
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گبشت زمان ،این فرایند ،بهبود کارایی شرکتها را در وی داشت و آنها با اصالح عملکرد خویش
توانستند سود دریافتی خود را افزایش دهند.

سازوکار یادگیری برای افزایش صادرا شام شند مرحله بود که عبارتند از:
 .1اگرشه آماوزش موجاب افازایش بهارهوری در تولیاد فارش مایشاود ،ولای ایان افازایش
بهره وری مشرو به مشخصا فرش است .حتی افزایش کی یت فرش نیز باه مشخصاا و
طرح فرش بستگی دارد.
 .4آموزش باعث می شود تا با وجاود ثابات مانادن ساایر شارایط از قبیا ماواد اولیاه ،بافناده،
دستگاه بافندگی و  ...کی یت و بهرهوری شرکتها در تولید فرش افزایش یابد.
 .3با آموزش مدون و تکمیلی ،میزان تولید فرش شرکتهاا بارای صاادرا باه کشاورهای باا
درآمد باالی خارجی افزایش مییابد .این امر باعث ارتقای همافزایی در باال باردن کی یات
و کارایی در شرکتها میشود.
 .2ثبت س ارشها و تبادل اطالعا بین مشتریان خارجی و داخلای باعاث بااال رفاتن داناش و
تجربه بافندگان شده که این امر خود باعث باال رفتن راندمان کاری شرکتها میشود.
 .1درنهایت ،نتایج تجربی و نتایج حاص از الگوی و وهشی این مقاله حاکی از آن اسات کاه
هزینههای مربو به دورههای آموزشی نسبت به افزایش سود شارکتهاا باه مراتاب کمتار
است.
 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله با است اده از روش کارآزماایی باالینی تصاادفی باه درک اثارا صاادرا بار عملکارد
شرکتها ورداخته شده است .روش تغییر تصادفی همراه با مجموعه بررسیهای دقیق ،اجازه میدهاد
تا به یک درک علمی در مورد تأثیر صادرا بر عملکرد شرکتها و شناسایی مکانیسامهاایی بارای
بهبود عملکرد آنها دست یافت.
طبق یافتههای این و وهش ،با افزایش یادگیریهای صادراتی طی دوره مورد م العه ،میزان سود
شرکتها  11تا  41درصد افزایش یافته است .این مقدار ،زمانی مهمتر جلوه مایکناد کاه بادانیم باه
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سبب محدودیتهای طر

عرضه ،تغییر در سود شارکتهاا از طریاق تقویات عواما تولیاد ،نااشیز

است.
محدودیت های طر

تقاضا باشند .بهترین راهکار نیز برای رفع این محدودیتها ،دسترسی باه باازار

کشورهای توسعهیافته است .از طرفی تقاضای کشورهای باا درآماد بااالتر بارای کاالهاای باکی یات
بهتر ،باعث بهروزرسانی کی یت کاال توسط شرکت و سپس جبب سود حاصله از این رویکرد بارای
شرکت خواهد شد.
اما باید دید که یادگیری فنون صادراتی و افزایش کی یت محصول باعث افزایش سود شرکتها
میشود یا خیر .زیرا ممکن است شرکتهایی که همواره به جهات کی یتشاان شاناخته مایشاوند ،در
داخ کشور مشتری نداشته و خریداران داخلی متمای به ورداخت هزینه بیشاتر بارای بهباود کی یات
فرش نباشند .از طریق واسخ به این سؤاال است که میتوان تصمیم درست را در خصوص شناسایی
رویکرد بهینه شرکت اتخاذ کرد.
طبق یافتههای این و وهش ،دالی اینکه ایان مقالاه ادعاا مایکناد افازایش یاادگیریهاای فناون
صادراتی باعث افزایش سود شرکتهای تولید فرش در مصر شده است عبارتند از:
 یادگیریهای صادراتی باعث افزایش کی یت و بهرهوری محصول شده است. شرکتهای تحت کنترل در و وهش با داشتن شرایط ثابت (از قبی  :مواد اولیه برابار ،نقشاهو طرحهای یکسان و دار قاالی مشاخص) نسابت باه ساایر شارکتهاای تولیدکنناده فارش
نمرا باالتری در خصوص کی یت در واحد کسب کردهاند.
 کی یت بهدستآمده در شرکت های تحت بررسی از انباشتگی برخوردار اسات ،یعنای ایانکی یت در طول زمان و با م العا یادگیری صادرا  ،کسب و انباشته شده است.
 با م العه اساناد و مکاتباا باین خریاداران خاارجی ،واسا ههاا و تولیدکننادگان داخلای،مشخص شد که شناخت وی گی هاای درخواساتی مشاتریان باعاث افازایش داناش تولیادی
تولیدکنندگان فرش شده و افزایش کی یت و درنهایت افازایش بهارهوری را در وای داشاته
است.
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 همچنین در بیشتر این شرکتها در این مد  ،هزینههای ثابت افازایش نیافتاه و هزیناههاایمربو به یادگیریهای صادراتی نیز باه مراتاب کمتار از افازایش ساود ناشای از صاادرا
عالوه بر آن ،طبق یافتههای این و وهش ،یادگیری فنون صادرا از طریق یک جریان اطالعاتی
که بین تولیدکننده ،رابط و مصار کنناده ر مایدهاد ،باه دسات مایآیاد .زیارا ایان اطالعاا از
درخواستهای متقاضیان خارجی نشأ گرفته و به دلی دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهاای
خارجی است.
درنهایت نیز باید خاطرنشان کرد که در تعمیم نتایج این و وهش به سایر صنایع و کشاورها بایاد
بااحتیا عم کرد ،زیرا هر صنعت و کشور ،وی گیهاای خااص خاود را دارد کاه نیااز باه در نرار
گرفتن آن وی گیها است .با این حال نویسندگان این مقاله معتقدند که به جهت بهرهگیاری از روش
م العه تصادفی و تحقیقا مهمی که در زمینه تغییرا عملکاردی شارکتهاا در حاین ایان م العاه
صور گرفته است ،نتایج این و وهش را میتوان به سایر کشورهای در حال توسعه نیز تعمیم داد.
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