
1 
 

 صادراتي غير و كوچك كنندگان توليد صادرات قصد تعيين براي ينگرش مدل

 ژافه .دي يوجين

 بيت ولكاني، پاسترناك هانوچ موسسه و ، اسرائيل ، گان - رامات ، بارايالن دانشگاه ، بازرگاني مديريت دانشكده

 اسرائيل ، داالن

 در حال اين با). ۱۹۹۳ ، اكونوميست( بود شده ايجاد كوچك صادركنندگان موفقيت بر اثر آلمان اقتصادي معجزه

 سهم كوچك كنندگان صادر ، توسعه حال در همچنين كشورهاي و ، ديگر يافتة توسعه كشورهاي از بسياري

 شده توليد كاالهاي صادرات كل از درصد ۸۵ حدود ، مثال عنوان به. صادرات به حساب مي آيند كل از كوچكي

 ؛ در) ۱۹۸۷ ، متحده اياالت بازرگاني وزارت( مليتي گزارش شده است چند هاي شركت توسط متحده اياالت در

 در بااليي نيز تراكم) ۱۹۸۸ همكاران، و ژافه( اسرائيل و )INEGI ۱۹۹۲(مكزيك  مانند توسعه حال در كشورهاي

مي باشد  خارجي بازار ورودي عنوان به صادرات كه واقعيت اين عليرغم. دارد وجود بزرگ هاي شركت صادرات

كمتري  مالي و تجاري مستقيم خطر گذاري سرمايه شكل با مقايسه در و نياز دارد گذاري سرمايه مقدار به حداقل

 ،) ۱۹۹۰ ، پاك و ويور ؛ ۱۹۸۲ ، ريد ؛ ۱۹۸۲ ، روشن و بروكس ، ۱۹۷۷ ، تسار و بيلكي( محققان از تعدادي .دارد

 اين است ممكن .قرار دادند صادرات نمي كنند را مورد بررسي متوسط و كوچك هاي شركت اينكه چرا داليل

 خصوص به اقتصادي هاي مشوق است ممكن از لحاظ خارجي،. است داخلي يا ها، خارجي شركت براي داليل

 مي ادعا ديگران ، حال اين با .محافظت شده،  ناكافي باشند خارجي رقابت توسط داخلي بازار كه كشورهايي براي

 محرك با صادرات ملي سياست يك وجود عدم ، خارجي كاالهاي براي بسته بازار يك فقدان در حتي كه كنند

 ، از لحاظ داخلي ).۱۹۸۱ ، نوين و كاوسگيل( را از امر صادرات بازدارد كنندگان مي تواند صادر موردنظر نيز

 پيدا ، كشور از خارج در بازارهاي تحقيق براي مهارت يا/  و توانايي متوسط و كوچك هاي شركت است ممكن


