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مقدمه9-9

اقتصادصنعتییکیازگرایشهایعلماقتصاداستکهدرآنرفتارمتقابلتولیدکنندگانبایکدیگر،

پایهمصرفکنندگانبایکدیگروتولیدکنندگانبامصرفکنندگانبررسیمیشود.اقتصادصنعتیبر

رفتاروعملکرد) متغیرهایساختاریSCPالگویساختار، بناشدهاست. (ورابطهمتقابلبینآنها

)همچون رفتاری متغیرهای دارند. اشاره بازار اجزای ارتباط به بازار( سهم و بازار ساختار )مانند

میشوندودرنهایتتبلیغاتوقیمت(بهالگویرفتاریبنگاههاجهتتطبیقباشرایطبازارمرتبط

متغیرهایعملکردی)مثلسود،کاراییوصادرات(،نتیجهوحاصلکاروکوششبنگاهوکلبازاررا

(.9332اندازهگیریمیکنند)بخشی،

میسون) اقتصادسنجیمعموالبهکار مطالعه تاریخی، نظر بین)9131از و نام9151( به )

شود.آنهانظریهاقتصادصنعتیخودرابراساسانقالبرقابتسیاستقیمتوتولیدنسبتدادهمی

(وتاکیدبربازارهایرقابتناکاملمطرحنمودند.برایناساس،9133انحصاریچندجانبهچمبرلین)

فروشندگانمی و قیمتپذیریخریداران همانا مدلهایبازارهایرقابتیکه ترینفرضیه عمده

واقعی بازارهای با اساسنظریهباشد، بر عملکرد و رفتار ساختار، رویکرد بنابراین ندارد. مطابقت

(معتقداستکهدیدگاهغالبدررویکردساختار،رفتار2114نئوکالسیکبنگاهمطرحگردید.اسلید)

مبتنیبرآنبودکهساختاربازار،رفتاربازارراتعیینمیکندورفتار9131وعملکردتااوایلدهه

نی غالمی، و )ابونوری گذارد. می تاثیر ها بنگاه عملکرد بر مکتب9337ز به که دیدگاه این .)

همچون دیگری مکاتب به معتقدان توسط بعدها است، مشهور صنعتی افتصاد در ساختارگرایی

شیکاگو،رفتارگراییومکتبورودبهانتقادگرفتهشد.هریکازاینمکاتبدرخصوصجهتعلیت

اصلیسازمانبازار)ساختار،رفتاروعملکرد(نظرخاصخودرادارند.مطالعاتمختلفصورتعناصر

رفتاروعملکردازتاثیرات گرفتهبراساسهریکازمکاتبفوقدرخصوصروابطمتقابلساختار،

ای مطالعاتتکمعادله اینمطالعاتاز حکایتدارند. یکدیگر از اینعناصر یکاز تامتقابلهر

مطالعاتسیستممعادالتهمزمانگستردهشدهاست.
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مبادالتبین الملل(همموردبحثقرارالمللی)تجارتبینازهمانآغازپیدایشعلماقتصاد،

اولیننظریه موردتجارتبینگرفتهاست. درایکهدر اواسطقرنشانزدهمو در المللارایهشده،

دهاست.اساسنظریهمرکانتیلیسمتأکیدبرصادراتبیشترووارداتناممرکانتیلیسمبوانگلستان،به

.نظریههایمدرنمزیتازبحثآداماسمیتکمتراست.تادرنهایتبهمازادترازبازرگانیمنجرشود

(دربارهمزیتنسبیآغازمیشودومیتوانددردوگروهنظریههای9397(ودیویدریکاردو)9776)

دطبقهبندیشود.قدرتتوضیحدهندگینظریههایسنتیکهدرآنبرنسبتهایسنتیوجدی

(با9154عواملتاکیدشدهاست،پسازجنگجهانیدوموبهطورجدیتوسطواسیلیلئونتیف)

موجبشد گرفتو قرار تردید مورد آمریکا ایاالتمتحده الگویتجارتخارجی شواهدیاز ارائه

"کروگمن"و"پاسینی"(،نظریهشکاففناوری9167مانندنظریهچرخهورنن)نظریههایجدیدی

(مطرحشود.درمجموعنظریاتجدیدتجارت9111)"مایکلپورتر"(،ونظریهمزیترقابتی9131)

بینالمللبهواقعیاتیچونرقابتناقص،مزیترقابتی،مقیاسفعالیتهایاقتصادیوفعالیتهای

فض گرفتنعواملسیاسی،نوآوریدر نظر در با سرانجام و نمودند رقابتتوجه ایواقعیتجارتو

(.9336اجتماعیونهادیدرقالبمزیتسیستمینمودیافتند.)حسینیوملکمحمدی،

کروگمنبانقضفرضهمگنبودنبنگاههادرفناوری)فرضنظریههایمزیتنسبیریکاردو

یهایبنگاهرادرتجارتوصادراتآشکارکردوبدینترتیب،رویکرداوهلین(اهمیتویژگ-وهکچر

بررسیدرموضوعاتمربوطبهتجارت،ازسطحکالنومتغیرهاییمانندنرخارزوتورمبهحوزهخرد،

 هماننداندازهبنگاه،هزینههایپژوهشوتوسعهوسطحمهارتنیرویکارتغییریافت.

مزیتبادیدگاهدیگرینیزمواجهمیشویم.دیدگاهمذکور،مزیتدرسیرتکویننظریههای

(مطرحکردهاست.بهاعتقادوی،یککشورباتوجهبهویژگی9111رقابتینامداردکهمایکلپورتر)

هایخاصخودمیتواندمحیطیرافراهمکندکهخلقمزیترقابتیتوسطبنگاههایداخلیتشویق

بهتولیدوصدورکاالهاییخواهدبودکهمتضمنرشدمستمرآنکشورباشد.درشود.درنتیجه،قادر

نظریه در واقع، در رقابتجهانیتاکیدمیشود. صحنه در ماندگارییککشور بر مذکور، دیدگاه
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مزیترقابتی،عالوهبرویژگیهایبنگاهبهشرایطمحیطیتوجهمیشودکهبنگاهدرآنفعالیتمی

کند.

ترمعتقداستکهرقابتداخلی،موجبافزایشکاراییبنگاههاودرنتیجهارتقاءتواناییآنپور

لیکنمفهومرقابتدرمکاتب برایرقابتدرسطحبینالمللیوبنگاههایخارجیخواهدشد. ها

بیان ایستایرقابت، نظریه عنوان رقابتبه مکتبنئوکالسیک، دیدگاه در متفاوتاست. گرمختلف،

درمکتب محسوبمیشود. بازار برایتسلطبر ها موقعیتتعادلیاستکهپایانیبرتالشبنگاه

مذکور،درجهرقابتبراساستعدادبنگاههایمشابهونهبراساسرفتاررقابتیتعیینمیشود.در

ژرژسکو نیست. رقابتی هیچ درگیر وضعیت این که معتقدند نظریه این مخالفان که روزنحالی

(معتقداسترقابتزمانیتحققمییابدکهعنصرانحصاریمبنیبرتفاوتبینبنگاههارا9176)

بپذیریم.دراینوضعیت،حوزهعملرقابت،بهتعدادبنگاههامحدودنیست،بلکهمنوطبهشرایطی

ها و شومپیتر راستا این در موجبمیشود. را ها رفتارهایمتفاوتبنگاه یکرقابترااستکه

فرایندیپویامیدانندکهطیآن،روشهایتولیدومحصوالتبرترمعرفیمیشود.شومپیتردر

رابهفرآیندرقابتنسبتمیدهدومعتقداستکهرقابت"تخریبآفریننده"اینخصوص،اصطالح

هاازطریقنوآوریودردرونخود،نیرویمحرکوپیشبرندهایبهنامابداعونوآوریدارد.بنگاه

ابداعمیتوانندهزینههایخودراکنترلکنندوبهکیفیتبهتریدستیابندوبهتضمینبقایخود

دربازاربپردازند.دراینرویکرد،خلفمزیترقابتی،باعرضهمحصوالتبرترونوآوریهمراهاستو

بهارتقاءبهرهوریدرطولزمانمیانجامد.

اعتقاد برایشکلبه بازار ساختار در انحصار ایاز نکتهمهمضرورتوجوددرجه شومپیتر،

گیریچنینفرایندیازرقابتاست،زیراقدرتانحصاریبهمعنیتواناییجذبسودحاصلازمعرفی

فعالیت انحصارگربرایتالشدر اختیار در منابعالزمرا محصوالتبرتروروشهایجدیداستو

)نوآورانه میر حالیکه در ریسکفراهممیکند، ابداعهایپر واقع9113و در مزیترقابتیو )

کروگمن یافتهمیداند. مختصکشورهایتوسعه اینطریقرا وریاز بهره ارتقاء فرآیندرقابتو
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کشورها9136) همه عواملدر برخوردارینسبیاز استحتیاگر بیانکرده اینموضوع درباره )

 بهیکسان بازده صعودیکردن یا محصوالت کردن متنوع با ها بنگاه رقابتناقص، بازار در باشد،

 مقیاسباعثمیشونددوبارهدالیلیبرایتجارتوجودداشتهباشد.

یرویازمکتبساختارگراییصادرات)متغیرعملکردی(راتابعیازساختارپدراینپژوهشبا

 تبلیغات)متغیررفتاری(ونرخارزدرنظرگرفتهایم.بازار)متغیرساختاری(وهزینه



بیانمسئله9-2

توسعهصادراتکاالدربیشترکشورهایدرحالتوسعهاکنونبهعنوانیکمسیرانتخابیبرایهدف

میالدی،نقشمهمیرادرتوسعهاقتصادیبرخیاز71رشدوتوسعهاقتصادیاست.بهویژهازدهه

خاصکشورهایتازهصنعتیشدهآسیایشرقیایفاکرد.کشورهاوبطور

مدهاینفتیسببشدهاستکهنقشصادراتآروزافزوناستقاللاقتصادایرانازدرضرورت

بیشازسایرکشورهابرایایراناهمیتداشتهباشد.درموردشرکتهایصادراتیپذیرفته،غیرنفتی

درآمدحاصلازآنباتوجهبهتاثیریکهبرشرکتدارد،شدهدربورسمیتوانگفتکهصادراتو

قابل هایاقتصادیتاثیر واحد صادراتبر گیرد. قرار تحلیلگرانقیمتسهام توجه مورد میتواند

توجهیدارد،زیراباگسترشبازارفروشکاالهایشرکت،ریسکتجاریشرکتکاهشیافتهواعتماد

مشانافزایشمییابد.همچنیندرآمدحاصلازصادراتارزیخریدارانسهامشرکتوقیمتسها

استومیتواندبخشیازارزموردنیازشرکتراتامینکند.

میتوانبهدودستهعواملقیمتیوعواملغیرقیمتیبرعواملموثر صادراتغیرنفتیرا

سنجیپویابهبررسیمهمترینتقسیمکرد.دراینپژوهشقصدداریمبااستفادهازیکمدلاقتصاد

عواملقیمتیوغیرقیمتیبررویصادراتبپردازیم.تاثیرساختاربازاربهعنوانیکعاملغیرقیمتی

(و9135(،هرش)2199مهمبرصادراتمورداختالفپژوهشگرانبودهاست،افرادیچونکارنیرو)

(ویوشینو9131کردندولیافرادیچونآکویر)(رابطهمثبتومعناداریبینایندوپیدا9131لن)
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(رابطهمعناداریپیدانکردتد.درایرانتحقیقیدرموردنوعرابطهایندوانجامنشدهاستکه2113)

اینخالءمطالعاتیاحساسمیشود.



اهمیتوضرورتتحقیق9-3

اهمیتآنباافتوخیزهایصادراتغیرنفتیمقولهایاستکهدرطولتاریختجارتخارجیایران،

زیادیمواجهبودهاست.باظهوربخشنفتدرتجارتخارجیکشور،اهمیتونقشصادراتغیرنفتی

درتجارتخارجیوبهتبعآندرکسبدرآمدهایارزی،کاستهشدهاست.توجهبهرشدوتوسعه

شرکودوتحلیلمیشده،صادراتغیرنفتیزمانیقوتمیگیردکهصادارتنفتیبهنحویدستخو

یعنیبهدنبالچنینشرایطووضعیتی،تالشهاییبرایرشدوتوسعهصادراتغیرنفتیانجاممی

گردیدهاست.

رانبرایتعیینعواملموثربرصادراتغیرنفتیتالشکردهپژوهشگدراینراستابسیاریاز

قیمتیمانندنرخارزوتورمبرصادراتموردتاثیرعوامل،یشینپهایپژوهشلیکندربسیاریاز،اند

 قرار گتوجه معدودیاز در آرفتهاستو هزینه،نها بازار، قیمتیمانندساختار عواملغیر تاثیر

تبلیغات،بهرهوریومخارجتحقیقوتوسعهبررسیشدهاست.درکشورهایدرحالتوسعههمانند

یومخارجریپذرقابت،ونبهرهوریچنهادینهشدنمواردیایرانبدونایحادزیرساختهایالزمو

درحالیکهدر،رددگتحقیقوتوسعهنمیتوانانتظارداشتکهعواملقیمتیسببارتقاءصادرات

عواملقیمتی،کشورهایتوسعهیافتهبهدلیلوجودزیرساختهاونهادینهشدنعواملغیرقیمتی

سببارتقاءصادراتمیشود.

 اقتصادیپذیریرقابت)سومفصل37مادهطیق سالهقانون( پنج توسعهچهارمبرنامه

9335-9331)ایراناسالمیجمهوری جهتاستموظفدولت( بسترهایدر و فضا مناسبایجاد

تقویتبرای تحکیم افزایشپذیریرقابتو متوسطنیرویوریبهرهو درصدنیموسهساالنهکار

صادرات%(وارتقاءسهم7/91درصد)دهموهفتدهساالنهمتوسطغیرنفتی%(ورشدصادرات5/3)
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ذیلهای%(،اقدام6درصد)شش%(به2ازدودرصد)غیرنفتیدرصادراتپیشرفتهفناوریکاالهای

 آورد:عملرابه

نظامهایالف حقوقیقانونیـ اق، بازرگانیتصادی، فنی، جهتمناسبو در پذیریرقابتتقویترا

.نمایداقتصادفراهم

بخشیاختصاصطریقدرکشورازوپیشتازفناورینوینهایدرعرصهاتـازتولیدکاالهاوخدمب

آورد.عملبهحمایتتولیداتخریداینبهدولتازتقاضای

ریزیرادربرنامهمختلفبخشهایـتخصصیصنفیغیردولتیقانونیهایتشکلکتمشارـزمینهج

ایجادنماید.طهمربوهایوسیاستگذاری

 .ویاایجادنمایددادهراتوسعهپیشرفتهایوبیمه،بانکی،مالی،فنیبازرگانیدـخدمات

تحقیقدربینشرکتهایمنتخبعضوبورسدرتهابتمیتواناضافهکردکهضرورتاین

یا مستقیم رابطه تعیین همچنین و متفاوت دینامیکی یکمدل از استفاده و غذایی( و )دارویی

معکوسبینساختاربازاروصادراتدرایراناحساسمیشود.



اهدافتحقیق9-4

داروییوغذاییعضوبورساست.هدفازاینتحقیقبررسیاثرساختاربازاربرصادراتشرکتهای

ازآنجاییکهدرآمدحاصلازصادراتمیتواندبرقیمتسهامتاثیرگذارد،پساستفادهازاینتحقیق

راهگشا میتوانددرافزایشصادراتشرکتهایبورسیودرنتیجهبهبودقیمتسهامشرکتها

باشد.



هایتحقیقوفرضیهسئواالت9-5

 رقابتمیزانصادراتشرکتهایمنتخبعضوبورس)داروییوغذایی(زیادمیشود.باافزایش
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مقدمه2-9

هایمرتبطدرتحقیقدرحوزهصادراتوعواملموثربرآنمستلزمآگاهیازتغییروتحوالتتئوری

هایمزیتبهصورتنظامباشد.شروعنظریهمزیتمیخصوصتجارتبینالمللوبخصوصنظریات

گرددکهتشویقصادراتوتحدیدوارداترااساسپیشرفتکشورهابرمیمندبهمکتبمرکانتالیست

هانظریههایتجارتبهمنظورتوضیحتغییروتحولدرشرایطبیندانستند.پسازمرکانتالیستمی

یافتهاندونظریهمزیتمطلق،مزیتنسبی،پویاودرنهایتمزیتالمللتوسطنظریهپردازانتغییر

گیرینظریهپردازاندرایناند.دراینفصلضمنمروریبرایننظریاتوجهترقابتیراارائهکرده

گیرد.مورد،مطالعاتانجامشدهبرایناساسموردبررسیقرارمی



هامرکانتالیست2-2

شد.هایمکتبنخستینجرقه میالدیزده پانزهم قرن اواخر در مکتبسوداگران یا مرکانتالیسم

مندشدنکشورایناستکهترینراهبرایثروتاقتصاددانانطرفدارایننظریهعقیدهداشتندمهم

بیشترازآنچهبهوارداتتوجهکنندبرایصادراتکاالکوششکنند.تزاصلیاینمکتبدرتشویق

وارداتوانباشتذخایرطالبرایکسبقدرتبیشترنهفتهبود.دراواخرقرنهجدهصادراتوتحدید

 هایمرکانتالیسممطرحگردید.میالدینظریهمزیتمطلقاسمیتبرایمردودشمردندیدگاه



9مزیتطبیعی2-3

2مزیتمطلقآداماسمیت2-3-9
 

                                                      
المللتجارتنوشتهجرالدمایرتقسیمبندینظریاتبهشکلمزیتطبیعیواکتسابیاستکهدرکتابفضایبین 1

 اینتقسیمبندیدربرخیتالیفاتبهشکلمزیتسنتیومدرنآمدهاست.
2 Absolute Advantage 
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2میالدیباانتشارکتابثروتملل9776،فیلسوفوعالماقتصادیاسکاتلندیدرسال9آداماسمیت

هاشدیداحملهکردوبراساساصلتقسیمکار،تجارتآزادرابهمثابهتقسیمبهعقایدمرکانتالیست

کاربینالمللی،بهترینروشبرایکشورهاتجویزومعرفیکرد.

یینسبتبهمزیتمطلقعبارتستازکاراییبیشتریکهممکناستیککشوردرتولیدکاال

کردکههرکشورکشوردیگرداشتهباشدکهپایهواساستجارتمیانکشورهاست.اسمیتفرضمی

فایدگیمطلقروبروستواینهماندرتولیدیککاالداراییکمزیتمطلقودرکاالیدیگربابی

آیدکهکهپیشمیکاالییاستکهکشوردیگردرآنمزیتمطلقدارد.امادردنیایواقعیوضعیتی

فایدگیمطلقداشتهیککشوردرتولیدهردوکاالمزیتمطلقوکشوریدیگردرتولیددوکاالبی

(9332پردازد.)جرالدمایر،باشد.دیویدریکاردوبابیاننظریهمزیتنسبیبهحلاینمشکلمی

 

ها()تئوریکالسیک3مزیتنسبیازدیدگاهریکاردو2-3-2

بایستدرتولیدوفایدگیمطلقروبروستمیدهریکاردوکشوریکهدرتولیدهردوکاالبابیبهعقی

اینهمانکاالییاستکهکشوردرصادراتکاالییفعالیتکندکهبی فایدگیمطلقکمتریدارد،

ازطرفدیگربایدبهوارداتکاالییبپردازدکهدرتولیدآنبی فایدگیتولیدآنمزیتنسبیدارد.

(9311مطلقبیشتریدارد.)رحیمیبروجردی،

درنظریهمزبور،نیرویکارتنهاعاملتولیداستوبهنسبتثابتدرتولیدتمامیکاالهابهکار

رودوهمگناست.ازآنجاکهاینفروضباواقعیتسازگارنیستند،بنابرایننظریهارزشکارباطلمی

شودوبهنسبتثابتتنهاعاملتولیدیدرتولیدهمهکاالهامحسوبنمیشود.چراکهنیرویکارمی

رود.همچنیننیرویکارهمگننیستونسبتبهمهارت،تخصصوآموزشونیزدرتولیدبهکارنمی

دهدووریدستمزدهایمتفاوتیدارد.الگویریکاردوتنهادوکشورودوکاالراموردنطرقرارمیبهره

وریعواملدرکاالیصادراتیبیشازکاالیوارداتیاستاماوقتیآناینبودکهنسبتبهرهنتیجه
                                                      

1 Smith. A 
2 The Wealth of Nations 
3 David Ricardo 
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بهترتیببهرهکهبیشازدوکاالدرنظرگرفتهمی کردندهادرجهبندیمیوریآنشدوکاالهارا

وکدامیکواردمی صادر پذیرامکانشوندبراساسنظریهریکاردوتعییناینکهکدامیکازکاالها

(9331نبود.)مبارک،

سال 9191هایدر نام9136تا اقتصاددانسوئدیبه برتیلاوهلین9هایالیهکشردو 2و

درصددتوضیحالگویتجاریوتحلیلتاثیرتجارتبینالمللبرتوزیعدرآمدکشورهایدرگیرتجارت

بهره با ایندو شدبرآمدند. نظریهموجودیعواملو بیانگیریاز عواملنظریهمهمیرا تکاربرد

نمودند.



اوهلین–نظریههکشر2-3-3

براساسایننظریهکشوردرکاالییمزیتنسبیداردکهعواملتولیدکنندهآنکاالبهطورنسبیدر

کشور و بر مبادرتبهصادراتکاالهایسرمایه دار سرمایه یعنیکشور یافتشوند. بهوفور کشور

(9332کند.)جرالدمایر،بهصادراتکاالهایکاربراقداممیکاردار

 هکشر نظریه ثابتفرضمی–در تجارتاوهلینموجودیعوامل دنیایواقعی در اما شود

تروعواملفراوانبهطورنسبیشود.عواملکمیاب،فراوانموجبتغییرذخایروموجودیعواملمی

اوهلینورفعمشکالتایننظریه–پاسخگوییبهنظریههکشرشوند.نظریاتزیادیبرایکمیابمی

پردازیم.هامیاندکهبهتعدادیازآنمطرحشده



3معمایلیانتیف2-3-4

سال الگویتجارت–واسیلیلیانتیفتصمیمگرفتسازگارینظریههکشر9153در با اوهلینرا

ازآن نشاندهد. آمریکا کهایاالتمتحده انتظارمیجا فراوانیسرمایهاست، کشوریبا رفتآمریکا

                                                      
1 Heckscher 
2 Ohlin  
3 Leontief  
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بیشتریبرخوردار نیرویکار به نسبتسرمایه از کاالهایوارداتی با مقایسه کاالهایصادراتیدر

کهکامالمتناقضبا مقابلصادراتبود بودنوارداتدر برتر سرمایه نتایجحاصلهحاکیاز باشند.

–بینیهکشرپیش معمایلیانتیفمیاوهلینبود بههمینسببآنرا ویدرتوجیهو اما نامند.

کندکهنیرویکارآمریکاییبهدلیلبرخورداریازمدیریتبسیارقوی،مهارتهایخودادعامییافته

انگیزه آموزشباالو تفاوتهایکیفیو از کشورها سایر نیرویکار با مقایسه نیرومنددر هایبسیار

ت.برخورداراس

گروهیازاقتصاددانانمعمایلیانتیفرادرتاییدالگوهایخودمثلشکافتکنولوژیک،سیکل

(9311بردند.)رحیمیبروجردی،تولیدیوتجارتماوراءالصنایعبهکارمی

کندتفاوتقائلنشدهبیناوهلینخودنماییمی–یکیدیگرازمواردیکهدرنظریههکشر

نظریهسرمایهومهارتهاینیرویکارماهرو شولتسجهتتکمیلمعمایلیانتیف، غیرماهراست.

کند.انسانیراارائهمی



مزیتاکتسابی2-4

نظریهسرمایهومهارتهایانسانی2-4-9

درادبیاتاقتصادی9میالدیتئودورشولتس9161درسال برایاولینبارنظریهسرمایهانسانیرا

گریبکر سال2مطرحکرد. دنیای9164در در امروزه طبقایننظریه تکمیلنمود. ایننظریهرا

صنعتییکیازوجوهبارزتمایزمیانکشورهانیرویکارمتخصصوآموزشدیدهآنهاست،کشورهایی

کنند.درنظرکهنیرویکارآموزشدیدهوماهردارندبهتولیدوصادراتکاالهایمهارتبراقداممی

لیانتیفمیگرفتنس برایمعمای انسانیپاسخی کاربردیدیگریکهرمایه مطالعه در باشد. تواند

                                                      
1 Schullz  
2 Becker  
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سال9بالدوین نیرویکار9179در دربرگیرنده آمریکا شدکهصادراتکشور نشانداده داد انجام

گیرد.متخصصاستدرحالیکهوارداتاینکشوربخشاعظمیازنیرویکارغیرماهررادربرمی

اینجاوجودداشتفرضرقابتکاملبوددرحالیکهدردنیای تا فرضیکهدرتمامنظریهها

کند.دربازاررقابتکاملهریکها،انحصارنقشمهمیدرتجارتبینالمللایفامیخارجازنظریه

قابتناقصهرتوانندبرقیمتمحصوالتشانتاثیریبگذارند،درحالیکهدررهایاقتصادینمیازبنگاه

رسانندتاثیرمحسوسیدارند.بنگاهاقتصادیبرقیمتکاالهاییکهبهفروشمی



نظریهشباهتترجیحات2-4-2

نظریاتکالسیک وهکشرایننظریهبا طبقنظریاتقبلکشورها–ها اوهلینتفاوتاساسیدارد،

درتولیدکاالییکهعواملتولیدآنکنندچراکههرکشوریکاالهایغیرمشابهیراواردوصادرمی

پیشنهادشودتخصصمیبهوفوریافتمی درمقابلنظریهشباهتترجیحاتروشمتفاوتیرا یابد.

براینباوربودکهصادراتهرکشوردنبالهوگسترشتولیدبرایبازار9169کند.لیندردرسالمی

ت اکثریتمردمکشور با تولیدمزبور تقاضایاقلیتجامعهکهداخلیاست. ولیدکنندهمطابقتدارد.

توانباوارداتازکشوریکهاکثریتمردمآنبااقلیتمردماینکشورایمتفاوتدارندرامیسلیقه

همسلیقههستندتامیننمود.



نظریهبرگشتتقاضا2-4-3

یهبرگشتتقاضاست.یکیازنظریاتیکهممکناستتاحدودیجوابگویمعمایلیانتیفباشدنظر

اوهلینفرضبراینبودکهدوکشورسلیقهیکسانولیموجودیعواملمتفاوتی–درمدلهکشر

دارند،اینفرضسببپایینبودننسبتنرخبهرهبهدستمزددرکشورسرمایهدارونسبتدستمزد

شد.بهنرخبهرهدرکشورکاردارمی

                                                      
1 Baldvin  
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نادیدهبگیریم وفرضکنیمهرکشورتمایلشدیدیبهمصرفکاالییحالاگرفرضفوقرا

وجودموجودیفراوان با درکشورسرمایهدار ممکناستفرضا آنمزیتنسبیدارد، داردکهدر

به نسبتنرخبهره از بر برایکاالیسرمایه بودنتقاضا دلیلباال به نیرویکار نسبتبه سرمایه

رداربرخوردارباشد.دراینوضعیتتولیدداخلجوابگونبودهودستمزدباالتریدرمقایسهباکشورکا

کشورسرمایهدارمجبوربهوارداتکاالهایسرمایهبروکشورکاردارمجبوربهوارداتکاالهایکاربر

شود.می



الگویپیشرفتوشکافتکنولوژی2-4-4

قادرخواهندبودازاینطریقتحقیقوتوسعهازارکانمهمپیشرفتکشورهایصنعتیاست.کشورها

اندمزیتنسبییافتهوشروعبهصادراتآنکنند.درتولیدکاالهاییکهتاکنونبهبازارعرضهنشده

تحقیقوتوسعهبهعنوانعاملمهم9176درمطالعهمشترکیبهوسیلهگروبر،مهتاوورنوندرسال

-هدرآنراشاخصیبرایمزیتنسبیمحسوبمیدرروندتولیدکشورهاقلمدادشدوافزایشهزین

کنند.درصورتیکهکشوریازروندفوقبهرهجویدوصادراتکاالهاییکههنوزتوسطسایرکشورها

نمی اینکشور تجاری روند برای باشد داشته را نشده تولیدتقلید عوامل موجودی نظریه از توان

(9332باشد.)جرالدمایر،ایهشکافتکنولوژیکمیاستفادهکردچراکهصادراتاینکشوربرپ



الگویچرخهتولیدی2-4-5

عالوهبرالگویشکافتکنولوژی،الگویچرخهتولیدینیزمزیتنسبیدینامیکیبرایمحصولجدید

اینالگودرسالوروندتولیدیجدیدراتوضیحمی ارائهگردید.9توسطریموندورنون9163دهد.

مرحلهدارد.3وبرایهرمحصولاینالگ

                                                      
1 Vernon 
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برایمحصولکشش تقاضا موقتاستو دارایانحصار کشور نوپاییمحصولجدید: مرحله

 کمیدارد.

مرحلهدرحالرشدمحصولجدید:کشورهایدیگربهتقلیدتکنولوژیوتولیدمحصولجدید

 یابد.پردازندوتعدادتولیدکنندگانافزایشمیمی

شود.دراینمرحلهمحصولاستانداردحصارموقتازکشورابداعکنندهگرفتهمیمرحلهبلوغ:ان

 شودواینمشخصهاصلیالگویچرخهتولیداست.می

درمرحلهسوماگرکشورابداعکنندهباریدیگرابداعجدیدیانجامدهد،چرخهتولیدیبه

(9332شود.)جرالدمایر،شرحفوقدوبارهتکرارمی





الگویشکافتکنولوژی2-4-6

ازمقبولیتبسیاریبرخوردارشد.دیدگاهاصلیتکنولوژیک9نظریهپاسینیوکروگمن9131دردهه

درخصوصتجارتبراینعقیدهاستکهاهمیتعاملتکنولوژیدرتعیینروندتجارتبهتدریجدر

رابطهبینتجارتو9137درسالیابد.طولزمانوبواسطهسهولتدرانتقالتکنولوژیکاهشمی

رشدتکنولوژیتوسطکروگمنبهمعرفیمزیتنسبیپویامنجرگردید.دراینمفهوممزیتاکتسابی

                                                      
1 Krugman  
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هایمقیاس،کاراییکند.بکارگیریصرفهبودهوهمراهباتغییردرموجودیعواملوفناوریتغییرمی

تولیدوتخصصومهارتنیزازجملهعواملیهست شوند.ندکهسببتغییردرمزیتنسبیمیدر

(9333)پژویانوفقیهنصیری،

کندحتیاگربرخوردارینسبیازعواملدرتمامکشورهاکروگمندرمقاالتدیگریبیانمی

شودیکسانباشد،رقابتناقصبامتنوعنمودنمحصوالتیاصعودینمودنبازدهبهمقیاسباعثمی

جارتوجودداشتهباشد،کهبروجودتجارتدرونصنعتیدرمقابلتجارتبیندوبارهدالیلیبرایت

صنعتیتاکیددارد.

فزاینده یعنیدرحدودیکچهارمازتجارتنسبتقابلمالحظهو ایازتجارتبینالمللی،

جهانی،تجارتدرونصنعتیاست.ایننوعنجارتدرمحصوالتمشابهولینهیکسانتوسطمخارج

گردد.کشورهایشودتعیینمیهاییکهموجبایجادتنوعدرمحصوالتمییقوتوسعهونوآوریتحق

کنندعمدتاوضعیتبرخورداریعواملیکساندارندودرتوسعهیافتهصنعتیکهبایکدیگرتجارتمی

افتهدرباشند،درحالیکهکشورهایکمترتوسعهینتیجهدارایتجارتدرونصنعتیبیشترینیزمی

داراینسبت کشورهایصنعتیعمدتا حدودتجارتبا تا تجارتآنها هایعواملمتفاوتهستندو

(9131زیادیتجارتبینصنعتیاست.)کروگمن،



1نظریهمزیترقابتی2-4-7

درسال2درسیرتکویننظریاتمزیتبهدیدگاهدیگریباعنوانمزیترقابتیکهتوسطمایکلپورتر

می9111 شد میمطرح ویژگیهایخاصخود به توجه با استیککشور ویمعتقد تواندرسیم.

خلقمزیترقابتیتوسطبنگاه کندکه برمحیطیفراهم ایندیدگاه در هایداخلیتشویقشود.

تفاوتدرساختاراقتصادملی،فرهنگماندگارییککشوردرصحنهرقابتجهانیتاکیدمی ی،شود.

هاونهادهاوتاریخکشورهابزمزیترقابتیکشورهاتاثیرداردوکشوریکهبتواندازاینعواملارزش

                                                      
1 Competitive Advantage 
2 Porter, Micheal 
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نقشبنگاه توسعه میدر فراهم را شرایطی نماید، موثر استفاده نقشبنگاههایخود که هایآورد

(9311اقتصادیآندراقتصادبینالمللبهطورمستمرافزایشیابد.)جانی،

کندوپورتربهنقشکلیدیرقابتداخلیدرایجادصنایعبرتردرسطحبینالمللیاشارهمی

اینامردربرخیازکشورهاازجملهژاپنقابلمشاهدهاستبهطوریکهژاپندرصنایعیازقبیل

کهدارایرقابتداخلی دوربینوویدئوو.... ابزارآالتموسیقی، موتورسیکلت، استپیشروخودرو،

هاضعیفاستموفقیتبینالمللیندارد.)پورتر،باشد،برعکسدرصنایعیکهرقابتداخلیدرآنمی

9111)

نظریهپورتربااستقبالوسیعیازاقتصاددانانهمراهشد.براساسنظریهپورتر،کشورهایکم

ومنابعطبیعیفراوان(بردارندوشان)شاملنیرویکارارزاندرآمدبایدتکیهخودراازمزیتنسبی

(.برایاینکهثروتوکامیابیبوسیلهفعاالناقتصاد2113مزیترقابتیخودراتوسعهدهند)پورتر،

بهبود)توسطبنگاه نقشمحوریدارد. کار محیطکسبو خلقشود، نهادهایتولیدی( دیگر و ها

ستبلکهیکروشعمدهبهبودمحیطتجاریفضایکسبوکارنیزلزومامتناظربادخالتدولتنی

ها(دریکزمینهاقتصادیخاصاست)کاوه،هایتولیدی)خوشههایعرضهومجموعهتشکیلزنجیره

9331)



1نظریهشومپیتر2-4-3

هابیشترموردتوجهقرارگرفتهتاکیدبرکاراییعاملیکهدرنظریهمزیترقابتینسبتبهسایرنظریه

 بهره رقابتداخلیموجبافزایشو معتقداستکه پورتر طریقایجادفضایرقابتیاست. وریاز

تواناییآنکاراییبنگاه ارتقاء نتیجه در و بنگاهها برایرقابتدرسطحبینالمللو هایخارجیها

شود.خواهدشد.امانکتهحائزاهمیتنوعرقابتیاستکهدراینمباحثبرآنتاکیدمی

                                                      
1 Schumpeter  



91 

 

هایمشابهونهبراساسرفتاردیدگاهمکتبنئوکالسیکدرجهرقابتبراساستعدادبنگاهدر

درگیرهیچرقابتیتعیینمی درحالیکهمخالفینایننظریهمعتقدندکهاینوضعیتاساسا شود.

ایدانندکهطیآنروشهرقابتینیست.دراینراستاشومپیتروهایکرقابترایکفرایندپویامی

معرفیمی برتر محصوالت و بهتولید را تخریبآفریننده اصطالح اینخصوصشومپیتر در شوند.

ایبهدهدومعتقداستکهرقابتدردرونخودنیرویمحرکوپیشبرندهفرایندرقابتنسبتمی

اکنترلنمایندوبههایخودرتوانندهزینههاازطریقنوآوریوابداعمینامابداعونوآوریدارد.بنگاه

اینرویکردخلقمزیت در بلندمدتتضمیننمایند. در بقایخودرا کیفیتبهتریدستیافتهو

بهره ارتقاء به و بوده نوآوریهمراه و برتر محصوالت ارائه با میرقابتی زمان طول انجامدوریدر

(9335)خدادادکاشی،

ایازانحصاردرایندیدگاهضرورتوجوددرجهنکتهمهمازنظرشومپیتروبهطورکلیدر

گیریچنینفرایندیازرقابتاستچراکهقدرتانحصاریبهمفهومتواناییساختاربازاربرایشکل

هایجدیدبودهومنابعالزمرادراختیارانحصارگرجذبسودحاصلازمعرفیمحصوالتبرتروروش

جهتفعالیتنوآورانه واحدهایتحقیقوبرایتالشدر در گذاری ریسک)سرمایه ابداعاتپر و

نماید.توسعه(فراهممی



پیشینهتحقیق2-5

مورداستفادهقرارداده پژوهشگرانبرایتوصیفصادراتغیرنفتی،روشهاومتغیرهایمتفاوتیرا

متغیرهایقیمتیبرصادراتغیرنفتیدرسطحکالن تاثیر آنها، اکثر در موردتوجهقراراندکه

(،هاشم9171)9(،آلندردروف9174) هایمحسنخانگرفتهاستکهازآنجمله،میتوانپژوهش

(،9361(،مجیداسماعیلی)9357(،احمدشهشهانی)9372(،محسنبهمنیاسکویی)9134) پسران

هادیان) )9377ابراهیم عربمازار نوفرستیو محمد مقیمی)9373(، محمدرضا رستم9375(، ،)

                                                      
1 Derdroof Alen 
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هایمذکور،متغیرهاییمانندقیمتکاالهایصادراتی،درآمد(رابیانکرد.درپژوهش9377نادری)

خارجیان،نرخارز،شدتتبلیغات،شدتتحقیقات،تولیدناخالصداخلیوغیرهبهعنوانپارامترهای

پژوهش در است. گرفته قرار استفاده صادراتغیرنفتیمورد بر الدیناعجاز9ایتوهایموثر مصلح ،

نقشعواملغیرقیمتیدرسطحصنعتوبنگاهموردتوجهقرارگرفتهاست.آثار3وآلبرتزافاک2قانی

( پاکدامن )9377رضا شاکری ،)9333( آبادی شاه ،)9333( همکاران و طیبی مبارک (،9336(،

فالحیودهقانی)9331) اصغرپور)9331(، ودهقانی)9319(، نیزازپژوهش9313( هایداخلی(

پردازیم.دربارهاینموضوعاست.درزیربهتعدادیازاینتحقیقاتمی



مطالعاتانجامشدهدرخارجازایران2-5-9

هایعملکردصادراتپاکستانتعیینکننده2-5-9-9

 سال تاریکدر محمود و قانی اعجاز الدین مطالعه2111مصلح انجام خصوصبا در عملکردای

سرمایهگذاری مالکیت)متغیردامیمدل(، سنبنگاه، برصادرات، را ودرجهاعتبار موقعیتبنگاه ،

اند.تمرکزاینمطالعهبرچهاربخشصادراتیپارچه،چرم،محصوالتکشاورزیوصادراتموثردانسته

هایعاتمعمولیبرایدادهباشد.مدلارائهشدهدراینمقالهکهدرآنروشحداقلمربشیالتمی

باشد:مقطعیاستفادهشدهبهصورتزیرمی



(2-9)

Expکهدرآن ،Age ،Ownership ،DInvest ،DFinv ،Cer وDLocبهترتیببهصادرات

غیرنفتی،سنبنگاه،مالکیت،سرمایهگذاری،مدیریت،درجهاعتباروموقعیتبنگاهاشارهدارد.

                                                      
1 Ito 
2 Musleh Ud Din- Ejaz Ghani 
3 Albert Zeufack 
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ترهاییکهتحتمالکیتخارجیهستندبهدلیلدسترسیراحتاستبنگاهنتایجحاکیازآن

هایبامالکیتداخلیعملکردصادراتبهتریدارند.سرمایهگذاریوبهتکنولوژیدرمقایسهبابنگاه

هایصنعتیبکارگیریتکنولوژی،تواناییمدیریتیوموقعیتقرارگیریبنگاهدرمکانیکهدرخوشه

دسترسیآسانشکلگرفته دسترسیبهو نقلبینالمللیدارندنیزعاملموثردر تریبهحملو

معنی مثبتو برصادراتتاثیر و کیفیتدربازارهایجهانیبوده فقدانگواهیاستاندارد دارد. دار

تولیدکاالهایصادراتی،دراینمطالعهعاملیمحدودکنندهبرایصادراتعنوانشدهاست.



هایژاپنهزینهتحقیقاتوتوسعه،رقابتداخلیوعملکردصادراتیبنگاه2-5-9-2

انجامدادهاستکهسه9113ایرادرزمینهصادراتبرایصنایعژاپندرسالکیوهیکوایتومطالعه

واحدهای در شده انجام هزینه و موقعیترقابتیبنگاه بنگاه، اندازه عملکردR & Dفاکتور بر را

برصادراتتصادفینبوده،چراکههستهR & Dثردانستهاست.انتخابتاثیرسیاستهایصادراتمو

-هانوآوریتکنولوژیکاست.مدلموردبررسیتوسطویبهشرحزیرمیاستراتژیکاریبرایبنگاه

باشد:



(2-2)

آن Exportکهدر ،R & D ،Assets ،Leader ،Indrهزینه نفتی، بهترتیببهصادراتغیر

صنعتاشارهدارند.R & Dتحقیقوتوسعه،میزانسرمایه،موقعیتبنگاهوشدت

دارومثبتبرصادراتدهدکهاندازهبنگاهتاثیرمعنینتایجحاصلازبرآوردمدلفوقنشانمی

تاثیریندارد.برصادراتR & Dهاداشتهدرحالیکههزینهانجامشدهدربنگاه

درپژوهشایتو،بهرابطهبینرقابتداخلیوصادراتتوجهشدهوبرایننکتهتاکیدگردیده

هایبزرگکهنقشرهبررادربازاردارند،بازارهایداخلیراتحتسلطهخوددارندواستکهبنگاه
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وبدینترتیب،صادراتدراینایمجبوربهجستجودربازارهایخارجازکشورشدههایحاشیهبنگاه

ها،رابطهبیناندازهبنگاهوسهمصنایعشکلگرفتهاست.البتهشایانذکراستکهدربرخیپژوهش

.شکلداردودربرخینیزبیندومتغیرمذکور،رابطهمثبتبرقراراستUصادراتازفروش،رابطه



عملکردصادراتدرصنایعآفریقاوآسیا2-5-9-3

به"عملکردصادراتدرصنایعآفریقاوآسیا"ایتحتعنواندرمقاله2112لبرتزوفاکدرسالآ

هاوشدتمهارتبرصادراتصنایعنساجیوپارچهبافیبرایسهکشوربررسیتاثیرویژگیبنگاه

است.مدلموردبررسیویعبارتستاز:هند،کنیاوغناپرداخته

(2-3)



 

X/Y ،SKI، FCشدتمهارتو نسبتصادراتبهکلمحصولتولیدشده، ترتیببیانگر به

باشد.نتایجهایبنگاه)سنبنگاه،اندازهبنگاه،مالکیتخارجی،سرمایهبهکارگرودستمزد(میویژگی

برآوردمدلنشانمی عملکردصادراتدرحاصلاز دهدکهرابطهمعنیداریبینشدتمهارتو

ارچهبافیدرغنا،هندوکنیاوجودندارد.همچنیناندازهبنگاهومالکیتخارجیصنعتنساجیوپ

تاثیرمثبتوسنبنگاهرابطهمعکوسیباعملکردصادراتدرهرسهکشوردارد.



فشاروارداتوعملکردصادراتدرکشورهایدرحالتوسعه2-5-9-4

هایوارداتیوالدیتحتعنوانمحدودیتمی9131درسال9یکمطالعهتجربیتوسطخانونایت

کشوردرحالتوسعهانجامشدهاست.آناندر34عملکردصادراتدرکشورهایدرحالتوسعهبرای

اندکهدراینکشورهابرایتولیدکاالهایصادراتیهموارهمورداینکشورهابرایننکتهتاکیدداشته

هایوارداتیمیتواندبرعملکردبخشصادراتاثرمحدودیتشودلذاازنهادهایوارداتیاستفادهمی

                                                      
1 Khan & Knight 
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منفیداشتهباشد.ازاینرومتغیروارداترابعنوانیکمتغیرتوضیحیدرنظرگرفتهاندوفرمتابعی

اند.زیررابرایعرضهصادراتارائهنموده

(2-4)





s

tXارزشصادراتدردوره:t 

PXکاالهایصادراتی)شاخصقیمتصادرات(:قیمت

Pdقیمتکاالهایداخلی:

 : s

tX 1ارزشصادراتدورهقبل

tyتولیدناخالصداخلیدردوره:t 

داریباعرضهصادراتدارند.نتایجحاکیازآناستکهتمامیمتغیرهارابطهمثبتومعنی

باشد:اضایصادراتبهفرمزیرمیهمچنینتابعتق

(2-4)



 

Ywدرآمدکشورهایواردکننده:

Pxشاخصقیمتکاالهایصادراتی:

Pwشاخصکاالهایجانشیندرکشورهایواردکننده:

d

tX 1ارزشصادراتدردورهقبل:

نسبتمستقیموباشاخصدهدتقاضایصادراتبادرآمدکشورهایواردکنندهنتایجنشانمی

(نسبتمعکوسدارد.px/pwقیمتنسبیصادرات)
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مطالعاتتجربیدرایران2-5-2

(9331اثرسرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعهبرصادراتدرایران)2-5-2-9

مطالعهایباعنواناثرسرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعهبرصادراتدر9331اصغرمبارکدرسال

دورقمی(میباشدISICایرانراانجامدادهاستکهجامعهآماریآنشاملنهگروهصنعتی)کدهای

متغیرهاییمانندنرخا تاثیر توسعه، مخارجتحقیقو متغیر بر اینمطالعهعالوه واقعی،در موثر رز

بررسی رویحجمصادراتنیز اولیهخارجیبر سهممواد بنگاه، اندازه سودآوریهرصنعت، مقدار

شدهاست.



مدلاینمطالعهبهقرارزیراست:

(2-5)




 آن در LEXEکه سال ثابت قیمت به واقعی موثر ارز نرخ 9376لگاریتم ،LPROارزش

LMRDPسهممواداولیهخارجیوFORلگاریتممربعاندازهبنگاه،LSSIZEسودآوریهرصنعت،

لگاریتمتحقیقوتوسعهمیباشد.

نتایجحاکیازآنستکهدردورهموردمطالعهنرخارزموثرواقعی،مقدارسودآوریهرصنعتو

سهممواداولیهخارجیتاثیریبرصادراتن تاثیرمثبتبرصادراتدارد، بنگاه داردومخارجاندازه

تحقیقوتوسعهباسهوقفهدربرخیکدهاتاثیرمثبتومعنیدارودربرخیدیگربیمعنیاست.

مطالعهانجامشدهتوسطمبارک،بهمزیترقابتیارائهشدهتوسطپورترکهمحیطفعالیتبنگاههاو

جهنشدهاستایندرحالیستکهدرواقعساختاربازاررادررقابتپذیریبنگاههاموثرمیداند،تو

پورتربهنقشکلیدیرقابتداخلیدرایجادصنایعبرتردرسطحبینالمللیاشارهمیکندواینامر

دربرخیازکشورهاازجملهژاپنقابلمشاهدهاستبهطوریکهژاپندرصنایعیازقبیلخودرو،
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و....کهدارایرقابتداخلیشدیداستپیشرومیموتورسیکلت،ابزارآالتموسیقیودوربینوویدئو

باشدبرعکسدرصنایعیکهرقبتداخلیدرآنهاضعیفاستموفقیتبینالمللیندارد.

اساسنظریه بر توسعه و تحقیق واحدهای در شده انجام هزینه که رویکرد این همچنین

ربهروریودرنتیجهبرصادراتمیتواندشومپیترتحتتاثیردرجهرقابتیبازاربودهوازآنطریقب

بههمیندلیلنتایجمطالعهویبدونپاسخبهاین موثرباشددرمطالعهمبارکلحاظنشدهاست.

چراهزینهانجامشدهدرواحدهایتحقیقوتوسعهدرصادراتبرخیازصنایعموثروبر"پرسشکه

است.شایانذکراستسودآوریبنگاههادرمطالعه،رهاشده"صادراتبقیهصنایعبیتاثیراست

مبارکازتفاوتبینارزشفروشوهزینههابدستآمدهکهساختاربازاررامدنظرقرارنمیدهد.

رویکردخردهمانندشدت عالوهبرمواردفوقبسیاریازمتغیرهایارائهشدهدرمطالعاتبا

ربررسیصورتگرفتهتوسطمبارکلحاظنشدهاست.ضمنسرمایه،سرمایهانسانی،ساختاربازارد

برایبررسیتفاوتدرویژگیهایصنایعدرسطحISICاینکهاستفادهازصنایعباکدهایدورقمی

خردوتاثیرآنهابرصادراتبرآورددقیقیارائهنمیکند.



صادراتغیرنفتیدرایرانهبررسیرابطهتعاملیکوتاهمدتوبلندمدتتورموعرض2-5-2-2

طیبیوهمکارانشدرمقالهحاضربهدنبالآنبودندکهتاثیرتورمرابرعرضهصادراتغیرنفتیمورد

تورمدربلندمدتبرصادارتغیرنفتیاثر"بررسیقراردهندوبهآزموناینفرضیهبپردازندکه

برایاینمنظور"صادراتغیرنفتیمیگردد.منفیدارد،امادرکوتاهمدت،باعثرشدمحدودیدر

استفادهازروش ارئهیکچارچوبنظریوبا با و"جوسیلیوس-یوهانس"آنها رابطهبلندمدت،

خطارابطهکوتاهمدترابراساسمدلذیلبرآوردنمودند.-استفادهازمکانیسمتصحیح

(2-6)
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ترتیبلگاریتمصاداتغیرنفتی،قیمتبهLM, LEF, LGDP, LDCPI, LXNOکهدرآن

نتایجاینمطالعهبه هاینسبی،تولیدناخالصداخلی،نرخارزموثرصادراتیوحجمپولمیباشد.

طورکلیبرکنترلتورمبااعمالسیاستهایاقتصادی،ازجملهسیاستهایپولوارزی،واتخاذ

غیرنفتیتاکیددارد.تصمیماتالزمبرایدستیابیبهتوسعهصادرات



بررسیتاثیرسیاستهایارزیدرتوسعهصادراتغیرنفتیکشور2-5-2-3

یاوری،قلیزادهوآقاییدرپژوهشیبهبررسیتاثیرسیاستهایارزیدرتوسعهصادراتغیرنفتی

صادر راستایرشد در اینسیاستها آیا استکه این ها آن اساسی سوال اند پرداخته اتایران

غیرنفتیصورتگرفتهاست؟

دراینمطالعه،تالشگردیدهتادرپاسخبهاینسوالاساسی،نقشپیمانارزیوسیاتتک

نرخیارزبراینبخشصادراتکشوربهصورتکمیبرآوردگردد.بههمینمنظور،بابهکارگیری

ازدادههایآماریسهدهه(وبااستفادهARDLروشخودرگرسیونبرداریباوقفههایگسترده)

گذشته،مدلیبرایعرضهصادراتغیرنفتیایرانتخمینزدهشدهاستکهشکلتبعیآنبهصورت

ذیلمیباشد.

(2-7)




تیببهدرآمدداخلی،درآمدجهانی،شاخصقیمتبهترEXNi ,PFi ,PDi ,yFi ,yDiکهدرآن

یافتههای اینپژوهشنشانمیدهددرطولتمامیسالهایداخلیوشاخصقیمتجهانیاست.

سطحصادراتغیرنفتیکاهش9337-9356موردبررسی) اجرایسیاستپیمانسپاریارزی، با )

یافته،اماسیاستتکنرخیشدنارزتاثیرمثبتیبراقزایشصادراتغیرنفتیایرانداشتهاست.



گرنجر-انگلرانبااستفادهازروشایعواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتیدر2-5-2-4
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کوشیدهاستتا"عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتیدرایران"ولدخانیدرمقالهخودتحتعنوان

عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتی9گرانجرویوهانسون-بااستفادهازروشهایهمگراییانگل

(رامشخصکند.مطابقمبانینظریوواقعیاتموجود9372-9333دریکافقزمانیبلندمدت)

دراقتصادایران،تابعصادراتغیرنفتیبصورتزیرتصریحشدهاست:

(2-3)


 

Pw(9=9369:شاخصتعدیلقیمتبرایمحصولناخالصداخلیکلجهان)

NOXوندالر(کشوربهقیمتجاری)میلی:صادراتنفتی

CNOX=NOX/Pw:میلیوندالر(9369صادراتغیرنفتیبهقیمتثابت(

BMERنرخارزدربازارآزاد:

NOVمجموعارزشافزودهدربخشهایکشاورزی،معدن،صنعت،حملونقلوارتباطاتبهقیمت:

)میلیاردریال(9369ثابت

OPENشاخصم ناخالص: محصول به واردات نسبتمجموع صورت به که اقتصاد بودن باز یزان

داخلیمحاسبهشدهاست.

DUMباشد.هاصفرمیعددیکوبقیهسال9364-9361:متغیرمجازی،برایسالهای

فقطوجودیکبردارهمگراییبینچهارمتغیراصلیتایید مطابقآزمونهمگرایییوهانس،

گرانجردرمرحلهاولودومرحلهدومتخمینمعادالتباروش-استفادهازروشانگلمیشودلذابا

حداقلمربعاتمعمولی،نتایجتجربیزیربهدستمیآید.

                                                      
1 Engle – Granger & Johanson Cointegration Technique  



28 
 

(2-1)





فوقهمگی معادله در تمامیمتغیرها اینکه به توجه وI(1)با بوده یک( درجه از )انباشته

گرانجر-است،میتواننتیجهگرفتکهروشهمگراییانگلI(0)جمالتخطایبهدستآمدهنیز

نیزهمچونروشیوهانسوجودیکرابطهبلندمدتبینصادراتغیرنفتیمتغیرهایسمتراست

،"نرخارزدربازارآزاد"راتاییدمیکند،یعنییکرابطهبلندمدتبینصادراتکاالیغیرنفتیو

بودناقتصادکشور"تجارتومجموعارزشافزودهدربخشهای اینسه"میزانباز وجودداردو

متغیر،صادارتغیرنفتیرابهطورمستقیمومثبتتحتتاثیرقرارمیدهند.بهسخندیگراگرچه

دولتدرکوتاهمدتمیتواندسیاستهایتحدیدوارداتیامهارنرخارزرابراقتصادتحمیلنماید.

وعلینشانمیدهدکهاینسیاستها،درنهایتمنجربهکاهشصادراتغیراماروابطبلندمدت

نکتهدیگردرموردترکیبارزشافزودهدرکشورمیباشد،یعنیهرقدررشد نفتیخواهدگردید.

اقتصاددربخشهایتولیدکاالبیشترباشدآنگاهصادراتغیرنفتیافزایشبیشتریخواهدداشت.



(9333عواملتعیینکنندهصادراتدرایران)2-5-2-5

دراینمطالعهکهتوسطشاکریصورتپذیرفته،نقشعواملتاثیرگذارقیمتیوعواملغیرقیمتی

برصادراتغیرنفتیموردمطالعهقرارگرفتهاست.بهاینمنظور،صادراتغیرنفتیتابعیازدومتغیر

ومتغیرمبناییبهرهوریورقابتپذیریدرنظرگرفتهشدهوازقیمتینرخارزآزادونرختورمود

اینARDLتکنیک در نفتی تابعیصادراتغیر شکل است. شده استفاده مدل برآورد منظور به

:مطالعهبهصورتذیلمیباشد
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(2-91)




بهرهوری،PRPنرختورم،APنرخارزدربازارآزاد،BEمقدارصادراتغیرنفتی،Xکهدرآن

ZسنجشرقابتپذیریوWمیزانتاثیراتجنگتحمیلیاست.شاکریمعتقداستکهنرختورم

بهترازشاخصقیمتهانوسانپذیریقیمتهارانشاندادهوازاینروبهجایسطحقیمتازنرخ

غیرنفتیبهطورتورماستفادهمینمایدنتایجحاصلازبرآورداینمدلنشانمیدهدکهصادرات

اساسیبهوضعیتمتغیرهایمبناییبهرهوریورقابتپذیریوابستهبودهامامتغیرهایقیمتینرخ

نبودهاست. اینتاثیرقابلمالحظهوتعیینکننده اگرچهبرصادراتتاثیرمثبتداشتهلیکن، ارز،

شودموانعکارکردموثرعواملنتیجهاینمطالعهنشانمیدهدکهبرایافزایشصادراتبایدتالش

قیمترفعشدهوارتقایصادراتغیرنفتیبرمتغیرهایغیرنفتی)مثلبهرهوریورقابتپذیری(

بیشترتاکیدشود.

باشد:دیگرتحقیقاتمهمانجامشدهدرداخلکشوربهشرحزیرمی

هایتحقیقوتوسعهبرهزینهایبهبررسیتاثیردرجهتمرکزو(درمطالعه9331فالحیودهقانی)

هایصنایعباکدچهاررقمیهادراینمطالعهبااستفادهازدادهپردازند.آنسودآوریصنایعایرانمی

رسندهایتابلوییپویابهایننتیجهمیوبااستفادهازتکنیکداده9374-9339هایایرانطیسال

داروجوددارد.همچنینیعایرانرایطهمستقیمومعنیکهبینشدتتبلیغاتونرخسودآوریدرصنا

براساسنتایجاینمطالعهنرخسودآوریصنایعمتمرکزایرانباالترازسایرصنایعموردبررسیبوده

است.

ایبهبررسیرابطهبیننوآوریوسهمبازاردرصنایع(درمطالعه9319اصغرپوروهمکاران)

هایپردازند.اینمطالعهکهبارویکردغیرخطیوبااستفادهازدادهانمینساجی،چرموپوشاکایر

انجامشده9374-9336هایهایصنعتیبادهنفرکارکنوباالترفعالدراینصنعتطیسالبنگاه

نماید.است،وجودرابطهغیرخطیبینمتغیرهایفوقراتاییدمی
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درمطالعه9319اصغرپوروهمکاران) ثباتیسهمدیگریبهبررسیرابطهبیننوآوریوبی(

آشامیدنیایرانمی درصنایعغذاییو زمانیبازار اینمطالعهکهبرایدوره 9374-9333پردازند.

ثباتیانجامشدهاست،وجودرابطهمستقیمدربخشخطیوغیرخطیبینمتغیرهاینوآوریوبی

دهد.انمیسهمبازاررادرصنایعموردبررسینش

ایثباتیسهمبازارراباتاکیدبرنوآوریدرصنایعکارخانه(عواملموثربربی9312دهقانی)

گیردکههایتابلوییورهیافتغیرخطیبررسینمودهونتیجهمیایرانوبااستفادهازتکنیکداده

ثباتیسهمبازاربهصورتغیرخطیاست.رابطهبیننوآوریوبی

( مقاله9313دهقانی در و( تحقیقات شدت تبلیغات، شدت بین ارتباط بررسی به دیگر ای

کدچهاررقمیبخش941هایتابلوییبینپویاییرقابتدرصنایعایرانبااستفادهازتکنیکداده

بر9374-9333هایصنعتایرانطیسال متغیر دو هر معنادار تاثیرمثبتو نتایجاز پرداخت،

دارمتغیرپویاییدارمقداروقفهیاییرقابتداللتدارد،همچنیندراینتحقیقاثرمثبتومعنیپو

رقابتبرپویاییرقابتدرصنایعایرانموردتاییدواقعشد.

شودبررسیاینموضوعبررویشرکتهایخالمطالعاتیکهدرتحقیقاتقبلیاحساسمی

 .ینتحقیقموردکنکاشقرارگرفتهاستبورساستکهدراپذیرفتهشدهدر
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مقدمه3-9

نامهاختصاصبهبررسیروششناسیتحقیقداشتهودرآنروشبررسیموضوعواینفصلازپایان

همچنینمواردالزم.شودهایموردنیازبرایفرضیهدرراستایپاسخگوییبهسواالتمعرفیمیآزمون

عضوبورستهرانبراساسغذاییوداروییهایراستایبررسیاثرساختاربازاربرصادراتشرکتدر

براساسروشجمع نمونه آماریو معرفیخواهدشدمعرفیجامعه آورینمونه روش. نیز درادامه

پرداختهمیتحقیقمعرفیشدهوبهبیانسواالتاساسیتحقیقوفرضیه شودها بامشخصشدن.

رچوباصلیموضوع،متغیرهایمستقلووابستهتحقیقمعرفیشدهودرادامهآنجامعهآماریوچا

درنهایتقلمروزمانیومکانی.نمونهمشخصشدهوتوضیحاتموردنیازدراینبخشدادهخواهدشد

.شودافزاراقتصادیمورداستفادهبرایبررسیموضوعمعرفیمیتحقیقونرم



 پژوهشنوعوروش3-2

کهمی تحقیقبنیادیهمانطور تحقیقکاربردی؛ تحقیقبنیادیو دارد تحقیقوجود نوع دانیمدو

هابهطورعاموشوددانشونظریهتحقیقیاستکهاهدافمشخصتجارینداردودرآنسعیمی

هدفازاماباشد.خالصتوسعهوگسترشیابدوکاربردعملیدستاوردهایتحقیقموردتوجهنمی

دست به کاربردی نیازیتحقیق وسیله به که است ابزاری تعیین برای دانشالزم یا درک آوردن

ایاستکهکاربردشدهبرطرفگردد.درایننوعتحقیقاتهدفکشفدانشتازهمشخصوشناخته

مشخصیرادربارهفرآوردیافرآیندیدرواقعیتدنبالکند.

ا تعریف مطابق حاضر تحقیق تحلیلی نوع اینتوصیفیمی-ز نتایج به استناد با زیرا باشد

هایمنتخبغذاییوداروییعضوبورستهرانبهبررسیتاثیرساختاربازاربرصادراتشرکتتحقیق

هایتحقیقپاسخدادهشود.شودکهبهسواالتوفرضیهشودودرهمینراستاسعیمیپرداختهمی

هایکمیواقتصادیچگونگیرحلهصورتپذیرفتهاست،بااستفادهازروشبراساسآنچهتااینم
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باتوجهبهیافتههایمعرفیشدهموردآزمونقرارمیتأثیرگذاریشاخص هاوعملکردمراحلگیرند.

گیریخواهیمپرداخت.هاونتیجهقبل،بهپاسخگوییسؤاالت،اثباتفرضیه



 تعریفعملیاتیمتغیرها3-3

باشد:تقلووابستهبهشرحزیرمیسیرهایمورداستفادهدراینتحقیقبراساسمتغیرهایممتغ

-عضوبورستهرانمیغذاییوداروییمتغیروابستهدراینتحقیقصادراتشرکتهایمنتخب

برای بازار شاخصساختار و نرخارز تورم، ناخالصملی، شاملدرآمد متغیرهایمستقلنیز باشد.

برصادراتمیلحاظ بازار ادامهبهتعریفاینمتغیرهایپرداختهشدهکردنتاثیرساختار باشددر

است.

شاخصقیمتبهعنوانباشد.میهانرختورمشاملافزایشدرسطحعمومیقیمت نرختورم:

نسبت تعریفمییکمیانگینوزنیاز اجزایفردیشاخص، شودهایقیمتیمربوطبه از. منظور

زماننسبت کاالدر نسبتقیمتهر ازtقیمتی، منظور سالپایهاستو قیمتهمانکاالدر به

-اجزایفردیشاخص،تکتککاالهاوخدماتیاستکهدرشاخصقیمتیموردنظردرنظرگرفته

شاخصقیمتیمصرفکنندهبااستفادهازفرمولالسپیرزمحاسبه.گیردشدهوموردبررسیقرارمی

فروشیاستکههایرایجدرسطحخردهکنندهقیمتدوبرایمحاسبهشاخصقیمتیمصرفشومی

شود.کنندهنهاییپرداختمیتوسطمصرف

تولیدناخالصملی:تولیدناخالصداخلیدربرگیرندهارزشمجموعکاالهاوخدماتیاستکه

.شودطییکدورانمعین،معموالًیکسال،دریککشورتولیدمی

نرخارزاسمیعبارتاستازقیمتهاینسبیپولرایجدوکشور.درحالیکهنرخارزنرخارز:

:حقیقیعبارتاستازنرخارزاسمیضربدرنسبتسطحقیمتها
9

                                                      
1
 . Mankiw, 2010 
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درواقعeبهطوریکهدرمعادلهفوق نشاندهندهقیمتنسبیکاالدردوکشورمیباشد.

نرخارزاسمیبیانگرنسبتدوقیمتونرخارزحقیقیبیانگرنسبتدوکاالاست.بهطوریکهنرخ

ارزحقیقیبیانکنندهنرخیاستکهدرآنمیتوانبهمبادلهیککاالازیککشوربهکشوراقدام

رتبرابربارابطهمبادلهمیباشد.کردبهطوریکهاینعبا

صادراتدرلغتبهمعنایانتقالکاالیاارسالوفرستادنکاالازجاییبهجایدیگر: صادرات

کهدراینمجموعهمنظورازصادرات،خروجکاالازچهدرداخلکشورویاازداخلبهخارجکشور،

اتعبارتستازفروشکاال،خدماتکهاختیارآنبطورکلیصادر.قلمروگمرکیکشورموردنظراست

بهفرددیگریدرخارجازکشوردادهمیشود.

هاییاستکهدرحالشرکت،تعدادبازار ،منظورازساختارعلماقتصاد درشاخصساختاربازار:

 :هایساختاربازاربهصورتزیراستتولیدمحصولیکسانیهستند.انواعحالت

یفروشندهدربازاروجوددراینحالت،تعدادزیادیخریداروتعدادزیاد: ساختاررقابتکامل

 .دارند

رقابتانحصاری یکنوعمحصولخاصو : ساختار زیادیفروشنده تعداد اینحالتنیز در

مانند خود محصوالت در تمایز ایجاد طریق از فروشندگان ولی دارند، وجود خریدار زیادی تعداد

 .پردازندبهرقابتمی،ارتقایکیفیتبستهبندی تغییر

انحصارچندجانبه وجود : ساختار تعدادزیادیخریدار و تعدادکمیفروشنده اینحالت، در

 دارد.

زیادیخریداردراینحالت،زمانیاستکهفقطیکفروشندهوتعداد : ساختارانحصارکامل

.بازاروجودداشتهباشد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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ازمقدارفروشدرهربخشISICرقمی4دراینتحقیقبرایمحاسبهساختاربازاردرهرکد

هایفعالدرآنبخشاستفادهشد.تقسیمبرتعدادبنگاه



 روشهایآزمونفرضیه3-4

جراشود:بهمنظورآزمونفرضیاتآماریمراحلعمومیبهشرحزیربایدا

گیریآمارهونوعآمارهآزمون،تعیین،تعیینتوزیعنمونه  و   هایآماریتعریففرضیه

ترینواولینمرحلهدرآزمونگیری؛مهمومحاسبهمقداربحرانیتصمیم  و  سطحزیرمنحنی

نقیضآنبهفرضیه فرضیهصفرفرضآماریتبدیلفرضیهپژوهشیو هایآماریاستکهیکیرا

میگوییم.  ودیگریرا  

-قرارگیرد،گفتهمی  هایآماری،چنانچهآمارةآزموندرناحیةپذیرشپسازانجامآزمون

رد  وجوددارد.درغیراینصورت  شودکهدرسطحاطمینانموردنظر،دلیلکافیبرایپذیرش

شود.بهطورکلیآزمونفرضیههیچگاهبهاثباتدرصدپذیرفتهمیαیدرسطحخطا  شودومی

بلکهتنهافرضیهفرضیهصفرنمی تائیدمیهاراانجامد، بنابرایناگرفرضیهصفرردنشود،ردیا کند.

توانگفتکهدرحالحاضرامکاندلیلآنایننیستکهاینفرضیه،فرضیهدرستیاست؛بلکهمی

 رد تائیدیا پساز دارد.   صحتاینفرضیهوجود آیا، بایدبطورمشخصبیانکندکه تحلیلگر

یا پژوهشی فرضیه اثبات ادعای هیچ پژوهشگر است؟ شده رد یا گردیده پژوهشپذیرفته فرضیه

فرضیهرعایتاحتیاطراخواهدکرد.فرضیههایآماریراندارد،بلکهدرتحلیلخودبهلحاظاستقرا

باشد:مطرحشدهدراینتحقیقبهشرحزیرمی

.شودهایمنتخبغذاییوداروییعضوبورسزیادمیباافزایشرقابت،میزانصادراتشرکت

 

 روشتجزیهوتحلیلدادهها3-5
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کند.ایناستفادهمیتحقیقحاضرازروشهایآماریواقتصادسنجیبرایارزیابیوآزمونفرضیات

هاییباشد.دربرخیازمسائلپژوهشی،بهویژهآنروششاملبررسیوتخمینمدلرگرسیونیمی

شوند،تعیینهمبستگیبینمتغیروابسته)کهقصدبینیانجاممیکهباهدفارائهمدلیبرایپیش

متغیرهایپیشپیش و داریم(، را بینیبینیآن کدام هر که اینمتغیرکننده حدودیبا تا آنها از

همبستگیدارند،دارایاهمیتزیادیاست.

تحلیلی تحقیق این است-روشانجام توصیفی تئوریکو. مباحث ابتدا که ترتیب این به

درنظرگرفتنمالحظاتوایجمعمطالعاتتجربیتحقیقبهروشکتابخانه وسپسبا آوریشده

 پولی و برازشمیشرایطبخشمالی و گردیده مناسبانتخاب تجربی مدل گرددکشور، این. در

هایترکیبیاستفادهخواهدشدهودادهPooledهایهایپنلیبارویکرددادهمطالعهازیکمدلداده

جامعة.گیردصورتمیEviews8افزاراقتصادسنجیتخمینمعادالتمدلذکرشدهبهکمکنرم.شد

هایآماریبانکشاملمتغیرهایسریزمانیبهکاربردهشدهازاطالعاتفصلنامهآماریاینتحقیق

.باشدهایسالیانهمیبهصورتداده9331تا9331مرکزیوسازمانبورساوراقبهادارکشورازسال

-موردآزمونقرارمیریشهواحددراینتحقیقابتدامانایییاناماناییمتغیرهابراساسآزمون

انباشتگی،رابطهبلندمدتآنهاموردبررسیقرارخواهدگرفتورد.بهدنبالآنبابهرهازمفهومهمگی

 مدل از ادامه صادراتشرکتدادهدر بر بازار ساختار بررسیاثر داروییهایپنلیبه هایغذاییو

منتخبعضوبورستهراندرنمونهموردنظرپرداختهمیشود.



واحدآزمونریشه3-5-9

هستندورگرسیونهایبینآنهاعموما9ًتعدادبسیارزیادیازسریهایزمانیاقتصادیغیرساکن

بلد، نیو و ساختگیاست)گرنجر آزمونهایدیکی29174جعلییا سنتی، بطور (،DF)3فولر-(.

                                                      
1 - Non-stationary 

2 - Granger and Newbold 

3 - Dickey- Fuller 
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ددرداده(برایتشخیصوجودریشهواحPP)2(وفیلیپسوپرونADF)9فولرتعمیمیافته-دیکی

-هایسریزمانیبهکارگرفتهشدهاند.ازآنجاییکهدادههایترکیبییکبعدزمانیراشاملمی

آزمون طبیعیاستکه واحدبرایایندادهشوندلذا ادبیاتوهایریشه گرفتهشود. بهکار نیز ها

-شدهبرایدادهمعرفیهایریشهواحداذعاندارندکهآزمونمطالعاتاخیردرخصوصریشهواحد

،ازقدرتPPوDF،ADFهایمربوطبهدادههایسریزمانیازقبیلهایترکیبینسبتبهآزمون

(.39112وصحتبیشتریبرخوردارهستند)لوینولین،

توزیع واحدسریزمانیکه آزمونهایریشه با مقایسه میدر پیچیده کنند،هایحدیرا

آزمون واحد ریشه آمارههای میپانلی ارائه را هستندهایی نرمال حدی توزیع دارای که دهند

5(.ازمیانآزمونهایمختلفریشهواحدپانلی،دوآزمونکهتوسطلوینودیگران42115)بالتاجی،

هستندوبهطورتررایج]IPSمعروفبه[(2113)6وآیامودیگران]LLCمعروفبه[(2112)

(ADFفولرتعمیمیافته)-هامبتنیبریکتصریحدیکیشوند.اینآزمونکارگرفتهمیایبهگسترده

باشند.می

گرفت،برفرضماناییهایاولیهمورداستفادهقرارمیهایاقتصادسنجیکهدردههاغلبمدل

هایزمانیسریهایمورداستفادهاستواربود.پسازآنکهنامانایییاناپایاییاکثرسری7باپایایی

 دهه اواخر در شد، آزمون9131آشکار انجام به متغیرها کارگیریسطح به هایهایپایاییسری،

مربوطوپایابودنآنهامشروطگردید.

آزمون و متغیرها قسمتبحثپایایی این در دلیل این دادهبه در مربوط ترکیبیهای های

میسری-مقطعی قرار بحث مورد زمانی آزمونگیرد. مقایسه دادهبرای به مربوط پایایی هایهای

                                                      
1 - Augmented Dickey- Fuller 

2 - Phillips and Perron 

3 - Levin and Lin 

4 - Baltagi 

5 - Levin, Lin and Chu 

6 - Im, Pesaran and Shin 
7
 - Stationarity  
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هایزمانی،ابتدابحثپایاییهایسریهایپایاییمربوطبهدادهزمانیوآزمونسری-ترکیبیمقعطی

شود.هایآنشرحدادهمیهایزمانیوآزموندرسری

دورگرسیونهایهستن9تعدادبسیارزیادیازسریهایزمانیاقتصادینامانایاغیرساکن

بطور ساختگیاست. جعلییا عموماً زماندرآنها اثر و واحد داشتنریشه دلیلوجود به بینآنها

آزمونهایدیکی دیکیDF)2فولر-سنتی، فیلیپسوپرونADF)3فولرتعمیمیافته-(، و )4(PP)

د.ازآنجاییکهدادههایانبرایتشخیصوجودریشهواحددردادههایسریزمانیبهکارگرفتهشده

هاشوندلذاطبیعیاستکهآزمونهایریشهواحدبرایایندادهترکیبییکبعدزمانیراشاملمی

هایریشهاذعاندارندکهآزموننیزبهکارگرفتهشود.ادبیاتومطالعاتاخیردرخصوصریشهواحد

برایدادههایترکیبینسبتبهآزمون هایمربوطبهدادههایسریزمانیازواحدمعرفیشده

،ازقدرتوصحتبیشتریبرخوردارهستند.PPوDF،ADFقبیل

می پیچیده آزمونهایریشهواحدسریزمانیکهتوزیعهایحدیرا مقایسهبا کنند،در

زمیانهایریشهواحدپنلیآمارههاییراارائهمیدهندکهدارایتوزیعحدینرمالهستند.اآزمون

]LLCمعروفبه[(2112)5هایمختلفریشهواحدپنلی،دوآزمونکهتوسطلوینودیگرانآزمون

رایجترهستندوبهطورگستردهایبهکار]IPSمعروفبه[(2113)6مونایم،پسرانوشینآزو

دیکی یکتصریح بر مبتنی ها آزمون این میشوند. یافته-گرفته تعمیم باشند.می(ADF)فولر

دهد:(رامبناقرارمی9فولرشکلرابطه)-تصریحدیکیLLCآزمون

(3-2)            ∑          
  
       

      

ADFهایانتخابیبرایانجامآزمونتعدادوقفه  دورهزمانیرانشانمیدهد.tمقطعوiکه

   و
بازنماییمیبردار  فرضمیکندکهضریبخودLLCکنند.آزمونمتغیرهایبرونزایمدلرا

                                                      
1 - Non-stationary 

2 - Dickey- Fuller 

3 - Augmented Dickey- Fuller 

4 - Phillips and Perron 

5 - Levin, Lin and Chu 

6 - Im, Pesaran and Shin 
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دربینهمهمقاطعیکساناست.فرضیهصفرومقابلدرآزمونریشهواحدفوقعبارتند(α)رگرسیون

 -واحدمی)بهمعنایعدموجودریشه       )یعنیریشهواحدوجوددارد(و       از:

مبتنیبریکمعادلهشاخصاستکهازاجزاءاختاللبهدستآمدهLLCباشد(.بطورخالصه،آزمون

(تشکیلمیشود:3-3(و)2-3ازبرآورددورگرسیونکمکی)

(3-3)     ∑          
  
       

      

(3-4)      ∑          
  
       

       

می بدست معادالت این تخمین از که پسماندهایی )یعنی انحراف  ̂ و  ̂ آیند کمک به )

ازهردیکی استانداردسازی  (،2-3درتصریح)(ADF)فولرتعمیمیافته-معیارهایبرآوردشده ،

.شوندمی

(میباشد:4-3مبتنیبرتخمینرگرسیون)IPSازطرفدیگرآزمون

(3-5)             ∑          
  
        

دهدکهبهطورآزادانهاجازهمی(  )،اینآزمونبهضرایبخودرگرسیونLLCبرخالفآزمون

 مقاطع بین بصورتدر که باشد می واحد ریشه وجود عدم آزمون این صفر فرضیه باشند. متغیر

زیرنوشتهمیشود:

  برای همه  ها                                                      

هادرپنلناایستاهستندودرحالیکهفرضیهمقابلبیانگرایناستکهحداقلیکیازسری

صورتزیرنمایشداد:توانآنرابمی

(3-6)  : {
                                                      

                                       
               

درصورتیکهزیرمجموعهای فرضیهصفررد(  )بنابراین، باشند، مقاطعایستا عضویاز

 شود.می

هایترکیبیاستفادهازآزمونریشهواحدمربوطبه(نشاندادندکهدردادهLLلوین)لینو

مقطعبهطورداده آزمونریشهواحدبرایهر از استفاده دارایقدرتآزمونبیشترینسبتبه ها
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وو است. اوه9116)9جداگانه ، دونالد9116)2( مک ، روزی9116)3( و فرانکل و با9116)4( )

تحقیقامثاله کارگیریآزمونتاییدر به نشاندادندکه دادهخود هایهایریشهواحدمتداولدر

پروندارایقدرتآماری-یافتهوآزمونفیلیپسفولرتعمیم-دیکیفولر،-ترکیبیمانندآزموندیکی

هایترکیبیهستند.هایریشهواحددادهپایینینسبتبهآزمون



انباشتگیپانلیآزمونهایهم3-5-2

(بهادبیاتاقتصادسنجیمعرفیشد.هم9131)6براینخستینبارتوسطگرنجر5انباشتگیمفهومهم

انباشتگیبهوجودارتباطبلندمدتمیانمتغیرهایاقتصادیاشارهدارد.چنانچهمتغیرهاهمانباشته

-باشند،بدینمفهوماستکهدرطولزمانباهمدیگرحرکتمیکنند؛بگونهایکهاختالالتکوتاه

بلندمدتتصحیحمی همانمدتدر درصورتیکهسری9139طورکهگرنجر)شوند. اذعاندارد، های(

گیریساکنشوندیابهعبارتیدیگرانباشتهدرجهیکباشنداینامکانوجودزمانیبایکبارتفاضل

تفاضل بدون که باشد داشته وجود آنها از خطی ترکیبات که ادبیاتدارد در باشد؛ ساکن گیری

انباشتهاقتصادسنجیبهچنینسریهایزما انباشتگی7نیهم آنکهدرجه پساز میشود. گفته

انباشتگیجهتشناساییارتباطبلندمدت بکارگیریآزمونهایهم بعد گام تعیینشد، متغیرها

انباشتگیازهایسنتیهم(اذعاندارند،آزمون2113)3میانآنهااست.همانطورکهلیبورنونیوبلد

(برایدادههایسریزمانیمفیدهستند،امادر9133)91ویوهانسن(9137)1قبیلانگلوگرنجر

خصوصدادههایترکیبیازتحریفوعدمتناسبباالییبرخوردارند.بههمیندلیل،روشهایهم

انباشتگیمربوطبهدادههایترکیبیدرسالهایاخیربهادبیاتاقتصادسنجیمعرفیشدند.یکیاز

                                                      
1
 Wu 

2
 Oh 

3
 Macdonald 

4
Francel& Rose 

2 - Cointegration 
3- Granger 
1- Cointegrated 
2- Leybourne and Newbold 
3 - Engle and Granger 
4 - Johansen 
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 در که روشها گستردهاین بطور تجربی میکارهای گرفته بکار توسطپدرونیای و9111)9شود

(است.بهمنظور9137)گرنجر(پیشنهادشدهاست؛اینآزمونشکلتوسعهیافتهکارانگلو2114

(6-3رادررابطه)  مدتبینمتغیرها،پدورنیمعنیداریآماریضریبتشخیصوجودرابطهبلند

آزمونمیکند.

(3-7)  ̂      ̂   

باشد:(می7-3پسماندهایحاصلازتخمینرگرسیونهمانباشتگیفرضی) ̂  که

(3-3)              
                            و       

NتعداددورههایزمانیوTکه و   تعدادمقاطعاست، بردار  نمایانگربرداررگرسورها

پدرونی)پارامترهایشیبمی 9111باشد. کلی2114، گروه دو در انباشتگیرا هفتآزمونهم )

دیشودکهدربینواحدهایفرپیشنهادکردکهبهعرضازمبدأوضرایبروندزمانیاجازهدادهمی

روشدرون اولمبتنیبر گروه مشتملبرآماره-متفاوتباشند. و آماره2پانلیv-بعدیبوده ،-ρ

آماره3پانلی ،-PPآماره4پانلی 5پانلیADF-و آماره سه که دوم گروه 6گروهیρ،هستند. ،PP

بعدیاست.برایهردوگروه،تحت-راشاملمیشود،مبتنیبرروشبین3گروهیADFو7گروهی

غیرساکناستوبینمتغیرهایمدلارتباطبلندمدتوجودندارد،درصورتیکه   فرضیهصفر،

می انباشتگیمیانمتغیرها هم بردار وجود مقابلمبتنیبر برایآمارهفرضیه اولباشد. هایگروه

هایشود.درصورتیکهبرایآمارهآزمونمی              درمقابلفرضیه        فرضیه

شود.آزمونمی         درمقابلفرضیه        گروهدومفرضیه



                                                      
1- Pedroni 
2 - panel ν-statistic 
3 - panel ρ-statistic 
4 - panel PP-statistic 
5 - panel ADF-statistic 
6 - Group ρ -statistic 
7 - Group PP-statistic 
8 - Group ADF-statistic 
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مدلدادههایتلفیقیودادههایپنلی3-5-3

ونهکهقبالنیزاشارهشد،فرضشود.همانگترینحالتدرنظرگرفتهمیبرایبرآوردمدلابتداساده

هایکسانباشدمنتهیجمالتخطادرطولهاوضرایببینمقاطعودورهکنیدکهعرضازمبداء

سادهدوره این باشند. متفاوت خطاها بین و ها  با استکه رهیافتی قابلOLSترین نیز معمولی

N.Tتخمیناست.دراینحالتمثلایناستکهمابهتعدادمقاطعضربدرتعداددورههایعنی

گرفتن نظر ثابتدر اینستکه، ضعفاینمورد مهمتریننقطه شاید و مهم نکته داریم. مشاهده

نتوانیمرابطهضرایبمحدودیتباالییاستوممکناستبهخطایتصریحمدلمنجرشودیعنیما

واقعیبینمتغیروابستهومتغییرهایتوضیحیراتخمینبزنیملذامابدنبالاینهستیمکهطبیعت

عبارتدیگرمقاطعرانیزدخالتدهیم.بااینحالاینبهمفهومنادرستبودناینرویکردنیست.به

د اما باشد. یکسان وابسته رویمتغیر بر فرضمیممکناستاثراتمقاطع ادامه تأثیرر که شود

کشورهای)مقاطع(مختلفبرمتغیروابستهمتفاوتاستوبنابرایناثراتثابتوتصادفینیزدرمدل

می فرضمیلحاظ ابتدا توضیح این کشورهایشود.با به مربوط مختلف متغیرهای اثرات که شود

عبارتدیگراینکهیکیازمتغیرهایاشند.بهمدنظردراینمثالتأثیریکسانیبرمتغیروابستهداشتهب

امافزایشیابدتأثیریکسانیبرمتغیروابستهخواهندداشت.همچنینjامیاکشورiمستقلکشور

(مختلف،یکساناست.لذامدلهادراینتحقیقمنظورشرکتازمبدأمدلنیزدربینمقاطع)عرض

شود.برآوردمیpooledصورتبه



تخمینمدلبهصورتدادههایپنلی)اثراتثابتوتصادفی(3-5-4

هایترکیبیابتدایکمقطعخاصیشاملکشور،منطقه،ایالتخاصییادرروشتجزیهوتحلیلداده

درنظرمی مقطعدردورهزمانیموردنظرNهایاینمتغیربرایتمامیگیرندوویژگیمانندآنرا

(T)می هبررسی در دادهشود. تعداد که نیست الزم مقطع همچنین،ر باشند. برابر توانمیها

متغیرهاییداشتکهدریکمقطعبرایدورهزمانیموردبررسیثابتباشد.دراینروشکهدرآن
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هایزمانیزیادیگیرند،بهآمارواطالعاتسرییکمقطعیایکگروهازافرادموردبررسیقرارمی

شود.بههمیندلیلاینروشیبهسواالتزیادیدرزمینهرفتارمتغیرهاپاسخدادهمینیازنیست،ول

رفتاراست.درعلوماقتصادیبااستفادهازاینروش،گرفتهموردتوجهمحققاندراغلبمطالعاتقرار

اجتماعیباگیرد.محققانعلومکنندگاندرطولزمانموردتجزیهوتحلیلقرارمیهاومصرفبنگاه

هاییدرابعادگستردهراموردتجزیهوتحلیلقراردهند.تواننددادهاستفادهازاینروش،می

مزیتاستفادهازروشپنلافزایشقدرتآماریضرائبدرمقایسهباتجزیهوتحلیلمجرای

درنظرگرهایآماریبهصورتسریداده اینروشبا در مقطعیاست. فتنتغییراتهایزمانییا

شودوهایدردسترساستفادهمیمتغیرهادرهرمقطعوهرزمانبهصورتمشترک،ازتمامیداده

تحلیلدادهبنابراینخطایمشاهداتکمترمی تجزیهو هرچنددر هایآماریمقطعیدامنهشود.

-بیشتریاستفادهمیهایترکیبیازاطالعاتبهمراتبامادرروشبررسیدادهآمارگستردهاست،

یابدوبرآوردهایصورتگرفتهشود.بنابراین،باافزایشدامنهآمارواطالعات،درجهآزادیافزایشمی

مزیتاینروشایناستکه دیگر بود. مراتبکاراتریخواهد برآوردهایبه آماری، جامعه درباره

تورشیداده برایهزارانواحد، ارائهداده نتیجهلحاظافرادیاهایترکیبیبا کهممکناستدر را

-رساند.استفادهازاینروشسببمیشود،بهحداقلمیبنگاهها)بهصورتجمعیوکلی(حاصلمی

کهنمی بهترمعینهایمقطعیوسریتوانبهسادگیدردادهشودتاثیراتیرا زمانیمشاهدهکرد،

کنند.



هایآنوانواعمدلهایترکیبیبررسیساختارداده3-5-5

هایتجربیدرتورشناشیازمتغیرهایحذفشدهیاتخمینزدهترینمشکالتبررسییکیازمهم

ایندلیلتحلیل به است. برآوردها در براساساینقبیلمشاهداتصورتمینشده گیرد،هاییکه

-توانبهتخمینهایترکیبیمیاغلبباواقعیاتمنطبقنیست.برایناساس،بااستفادهازمدلداده
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هایترکیبیکهبهمدلاجزاءخطامعروفاست،بهصورتهایکارادستیافت.شکلکلیمدلداده

.زیراست

(3-1)       ∑       
 
    ∑      

 
          

فوق رابطه وابسته،Yدر متغیر Xنشاندهنده و شده نشانZمتغیرهایتوضیحیمشاهده

دهندهمتغیرهایتوضیحیغیرقابلمشاهدهاثرگذاربرمتغیروابستهبرایهرمقطعاستکهبرای

iهایترکیبی،ایندستهازمتغیرهاازمقادیراجزاءخطاجداشدهاست.نمادتوضیحبهترمدلداده

-بهترتیبنشانjوpنشاندهندهدورهزمانی،tهایاواحدهایمشاهدهشده،نشاندهندهمقطع

دهندهتعدادمتغیرهایمشاهدهشدهومشاهدهنشدهدرمدلاست.متغیر
itنشانگرخطایبرآورد

مارکفداده گوس فرضیات تحت خطا جمالت به مربوط شرایط تمام که است ترکیبی را9های

اینمدلبهمدلدادهداراست.جملهروندنشان هایدهندهتغییراتجملهثابتدرطولزماناست.

کند، تغییر روند ثابتبا جمله اگر عبارتیدیگر، به معروفاست. طرفه هایروشدادهترکیبیدو

اینمدلبهمدلتجزیهوتحلیلداده هایترکیبیدوطرفهاستواگرجملهرونددرمدلنباشد،

میترکیبییکطرفهم همچنین،درصورتثابتبودنتغییراتدرطولزمان، توانبهعروفاست.

جایجملهروندمتفاوتبرایهرمقطعازمتغیرهایمجازیاستفادهکرد.بهاینمدل،مدلحداقل

شود.مربعاتمتغیرهایمجازیگفتهمی

( متغیرهای مقادیر که آنجا اندازهzاز قابل می( نیستند، گیری بهتوان را آنها همه مجموعه

توانبهصورتزیربازنویسیکرد:نشاندادکهدراینصورتمعادلهفوقرامیiصورتیکمتغیر

(3-91)       ∑       
 
          

کهدرآن



S

P

pipi Z
1




مجموعتمامیمتغیرهایاثرگذاربرمتغیرموردبررسیاستکه

اگرقابلاندازه گیرینیستند.
iباهرکدامازمتغیرهایتوضیحیدیگرXبرآوردو همبستهباشد،

                                                      
1Gauss-Markov 
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اثرتحلیلازطریقاینمعادله،دارایتورشمربوطبهمتغیرهایبرآوردنشدهخواهدبود.حتیاگر

متغیرهایمشاهدهنشدهبههیچکدامازمتغیرهایتوضیحیوابستهنباشد،وجوداینمتغیرهامنجر

ازروشهاییدرتخمین استفاده با اما ناسازگارخطایتخمینخواهدشد. و هایبهبرآوردهایناکارا

هایبهرگرسیونمقطعیمانندمدلاثرثابت،مدلاثرتصادفیومدل-زمانیهایترکیبیسریداده

می ادامهبهتوضیحآنها نامرتبطکهدر چنانچهکلظاهر اینمشکلوجودنخواهدداشت. پردازیم،

هایادغامشدههابایکدیگرترکیبوباروشحداقلمربعاتمعمولیتخمینزدهشودمدلدادهداده

دستمی دادهبه بررسی در دیگر، عبارتی به سریآید. و مقطعی اثریاههای ضرایب اگر زمانی،

هارابایکدیگرترکیب،بهوسیلهیکرگرسیونتوانتمامیدادهدارنشود،میمقطعیواثرزمانیمعنی

رگرسیون اینروشهمچنیندر از میحداقلمربعاتمعمولیتخمینبزنیم. شودکههاییاستفاده

اندازه و کنترل قابل متغیرها کلیه توجه با باشد. صورتروشگیری به مدل شده مطالببیان به

گردد.معادلهاینمدلبهصورتزیراست:حداقلمربعاتمعمولیبرآوردمی

(3-99)              

فوق رابطه در مبدا، عرضاز iشیبرگرسیون، مقطع، دورهtنشاندهنده نشانگر

نشاندهندهمتغیروابستهمربوطبهمقطع   وtوزمانiمتغیرمستقلمربوطبهمقطع   زمانی،

iوزمانt،
itدادهشدهاستطورکهدرنمودارومعادلهاخیرنشانخطایرگرسیوناست.همان،

داده اطالعاتمربوطبه اینروشاز قابلدر که متغیرها کلیه استو نشده هایترکیبیاستفاده

گیریومشاهدهبودهاست،باروشحداقلمربعاتمعمولیتخمینزدهشدهاست.درحالیکهاندازه

مدلداده در دارد، وجود مقطعیکرگرسیونجداگانه بااینرگرسیونهایترکیبیبرایهر را ها

توانبرآوردکرد.استفادهازدوروشاثرثابتواثرتصادفیمی



مدلاثرثابت3-5-6
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هایهایمقطعیوسریطورکهدربخشقبلتوضیحدادهشد،یکیازمشکالتترکیبدادههمان

بنابراین،اگرباگیریاثرگذاربرمتغیروابستهبهمزمانیدروجودمتغیرهایغیرقابلاندازه دلاست.

توانازروشحداقلمربعاتمعمولییاحداقلمربعاتتعمیمهاییاینمتغیرهاکنترلشود،میروش

-هایکارادرمدلاستفادهکرد.بهکارگیریمدلاثرثابتیکیازراهبرایرسیدنبهتخمین9یافته

.مدلاثرثابتبهایندلیلبهاثرثابتتوانبهوسیلهآناینمشکلراکاهشدادهایاستکهمی

شود.معروفشدهاست،کهاثراتمشاهدهنشدهبهصورتجملهثابترگرسیونظاهرمی

تفاضل روش یا مجازی متغیرهای روش از استفاده با مدل این متغیرهایدر اثرات گیری،

-نشدهدرمدلمنظورمیشود.درروشمتغیرهایمجازی،اثراتمشاهدهغیرقابلمحاسبهکنترلمی

هایاثرشود.مدلشود،ولیوابستگیاینمشاهداتبامتغیرهایتوضیحیمستقلدرنظرگرفتهنمی

هایاثرثابتدوطرفهیایکثابتباتوجهبهوجودیاعدموجودروندزمانیدرجملهثابت،بهمدل

برای درهردومدلشیبرگرسیونها درهمهمقطعثابتطرفهقابلتفکیکاست. کلیهمتغیرها

روشمتغیرهایمجازیبرآوردمی شکلکلیمدلثابتیکطرفهکهبا بهصورتزیراست. شود،

است:

(3-92)                                    

      نشاندهندهبرداریازمتغیرهایمستقل،   دراینرابطه
نشانگرمتغیرمجازیبرای2

جملهخطایمعادلهاست.درمدلاثر  eبرداریازمتغیرهایوابستهو   نشاندادناثرمقطعی،

ثابتدوطرفه،شیبتوابعدرهرمقطعثابتاست،اماجملهثابت)عرضازمبدا(همبازمانوهمبا

متغیر   متغیرمجازیبرایمقطعو   ازبراینشاندادنایناثراتکند،مقطعتغییرمی

شود:مجازیبرایزمانبهصورتزیراستفادهمی

(3-93      )                                         

   

                                                      
1 General Least Square 

2 Dummy 
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نشانگرمتغیرهایمجازیDUMنشاندهندهبرداریازمتغیرهایمستقل،   دراینرابطه

اثرزمانtجملهخطایمعادلهو   برداریازمتغیرهایوابستهو   نشاندادناثرمقعطی،برای

شودکهخطاهاهایاثرثابتیکهشیبثابتدارند،فرضمیبررویجملهثابتاست.درتمامیمدل

خودهمبستگی همچنینبینمقاطعهمساناستو مقطعو هر باشد.در نداشته وجود بیناجزاء

هایاثرثابتبااستفادهازمتغیرهایمجازیایناستکهبرایتشریحمدل،اغلببهنقطهضعفمدل

-متغیرهایمجازیزیادینیازاستکهاینامرباعثکاهشدرجهآزادیرگرسیونکاهشآمارآزمون

شود.هایضرایبمدلمی

 

آزمونتشخیصمدل3-5-7

هاغلبدرمطالعاتکاربردیمطرحمیشودایناستکهآیاشواهدیدالبرقابلیتادغامسؤالیک

شدندادههاوجودداردیااینکهمدلبرایتمامواحدهایمقطعیمتفاوتاست.بهعبارتدیگرآیا

درمدلموردنظربرایمقاطعمختلفهمشیبهاوهمعرضازمبدأهامتفاوتاست.اینسؤالرا

 میتوانبافرضیهزیرمطرحنمود:

       برابری عرض از مبدأ ها   

        عرض  ازمبدأ های متفاوت   

فرضیهمذکوررامیتوانبهعنوانیکمجموعهقیودخطیرویعرضازمبدأهادرنظرگرفت

بهصورتزیراستفادهنمود:  وبرایآزمونآنازآمارهی

(3-94)  
                ⁄

      (        )⁄


:94-3کهدررابطه

:مجذورپسماندهایحاصلازبرازشرگرسیونبابرابریعرضازمبدأهااست.    

:مجذورپسماندهایحاصلازبرازشرگرسیونباعرضازمبدأهایمتفاوتاست.    
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پذیرفتهنشود،دلیلیبریکسانفرضنمودنعرضازمبدأواحدهای  درصورتیکهفرضیه

 مناسبتراست.Panel مختلفمقطعیوجودنداردودرنتیجهمدل

تصادفی انتخابیکیازمدلهایاثراتثابتیا گامبعدیدرکاربردمدلدادههایترکیبی،

ابتدرمقابلاثرتصادفیآزمونهاسمنتوسطآزمونهاسمناست.برایتعییناستفادهازمدلاثرث

انجاممیشود.

فرضیهصفردراینآزمونایناستکهارتباطیبینجزءاخاللمربوطبهعرضازمبدأو

متغیرهایتوضیحیوجودنداردوآنهاازیکدیگرمستقلهستند.درحالیکهفرضیهمقابلبهاینمعنی

متغیرتوضیحیهمبستگیوجودداردوچونبههنگاموجوداستکهبینجزءاخاللموردنظرو

همبستگیبینجزءاخاللومتغیرتوضیحیبامشکلتورشوناسازگاریمواجهمیشویم،بنابراین

اثراتثابتو تحتفرضیهصفر کنیم. اثراتثابتاستفاده از فرضیهصفر صورترد استدر بهتر

اثراتثابتناکاراست.یعنیاینکهدرصورتردفرضیهصفرتصادفیهردوسازگارهستندولیروش

روشاثراتثابتسازگاروروشاثراتتصادفیناسازگاراستوبایدازروشاثراتثابتاستفادکنیم.



 جامعهآماری3-6

 میسازند. جامعهمجموعهواحدهاییکهحداقلدریکصفتمشترکباشند،یکجامعهآماریرا

شرکتآماری تهراناستتحقیقحاضر بورساوراقبهادار در آماریاین.هایپذیرفتهشده نمونه

.تحقیقشرکتهایمنتخبغذاییوداروییعضوبورساست



 ابزارگردآوریدادههاواطالعات3-7

نیازتحقیقاتکاربردیروش اینبرایجمعآوریاطالعاتمورد برخیاز هایمتفاوتیوجوددارد.

هایهادرتحقیقاتمالیوپولیکاربردبیشتریداشتهوبیشترمورداستفادهمحققینپژوهششرو

-هایعلمیبایدبهگونهآوریاطالعاتدرپژوهشگیرد.بههرترتیبروشجمعپولیقرارمیمالیو
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یقدارایایانتخابشودکهازطریقآنبتواناطالعاتواقعیودقیقیراکهدرزمینهموضوعتحق

جمعاهمیتمی کتابها،باشد التین، منابع از استفاده ادبیاتموضوع تهیه منظور به آورینمود.

توجهبهماهیتهاینگارششدهقبلیدردستورکارقرارمیمقاالتوپایاننامه همچنینبا گیرد.

داده سایتمتغیرهایتحقیق، معتبریچون منابع از نیاز رسانیهایاطالهایمورد ملیع مالیو

استفادهشدهاست.

ازبرایاستخراجمتغیرهایتحقیقازجملهصادراتشرکت تبلیغاتصورتگرفتهشده و ها

نرختورم،تولیدناخالصداخلی،اطالعاتمالیشرکت بازاری، برایشاخصساختار استفادهشدو ها

کزآمارایراناستفادهشد.ازاطالعاتمنتشرهتوسطبانکمرکزیومر...نرخارزو

آوریاطالعاتمرتبطبافصلدوموتهیهبخشمروریبرادبیاتوسوابقموضوعوبرایجمع

ایواطالعاتدریافتیازهمچنینآشناییبیشترمحققباجزئیاتموضوعازاسنادومدارککتابخانه

 استفادهشدهاست.هایاطالعاتیاینترنتیوسایتهایمرتبطباموضوعاتپایگاه

های استخراجداده تحقیقپساز گسترده صفحه افزار نرم از استفاده Excelبا محاسبهبه

 پردازشآنها و متغیرها دستیابیبهپرداخته؛ تحلیلآماریاطالعاتحاصلهو و سپسبرایتجزیه

استفادهگردید.Eviewsنتیجهایقابلاتکاازنرمافزار



قلمروتحقیق3-3

قلمرومکانیهایملیمیهایبورسوحسابآماریشرکتهایتحقیقحاضربرگرفتهازداده باشد.

قلمروزمانیاین.باشداینتحقیقمحدودبهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانمی

گیرد.رادربرمی9331-9331دورهزمانیتحقیق



 خالصهفصل3-1
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تحقیقبهبررسیروشتحقیق،فرضیاتوسواالتتحقیق،متغیرهایتحقیقشاملدراینفصلاز

روشنمونه آماری، نمونه آماری، جامعه وابسته، مکانیمتغیرهایمستقلو زمانیو قلمرو گیریو

هایدیگرمدلتحقیقپرداختهشد.سپسروشتخمینمدلوبرتریروشمورداستفادهنسبتبه

هایموردنیازمعرفیشد.ونمعرفیگردیدوآزم
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 فصل چهارم

 ها تجزیه و تحلیل داده
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مقدمه4-9

دراینفصلبهدنبالآنبودهتابهبررسیفرضیاتتحقیقکهدرفصلاولبهآناناشارهشدپرداخته

جامعةآماریاینتحقیقشاملمتغیرهایسریزمانیبهکاربردهشدهازاطالعاتسریهای شود.

میباشد. هسالیانبااستفادهازدادههای9331تا9331ازسال مالیبورسوحسابهایملیزمانی

ساختاربازاریوتبلیغاتبرصادراتشرکتهایغذاییوداروییپذیرفتهدرارتباطبابررسیتاثیر

بورس در ادامهشده در خواهدگرفت. قرار استفاده مورد فصلدوم در مدلطراحیشده مبانیو

وجودپیگیریبرایوبررسیشدهآزمونریشهواحدمتغیرهابرایجلوگیریازبروزرگرسیونکاذب

ازآزمونهمانباشتگیاستفادهشدهودرنهایتبرایبررسیوآزمون رابطهبلندمدتبینمتغیرها

،نرخارز،هزینهتبلیغاتو،تورمداخلیناخالصتولیدفرضیاتتاثیرتمامیمتغیرهایمستقلشامل

.دربازارهایآزمونشدهاستبررسیوصادراتبرمتغیروابستهتحقیقیعنیشاخصساختاربازار

رقابتیوانحصاریتبلیغاتاثراتبسیارمتفاوتیداردودربازارانحصارینیازیبهتبلیغاتوهزینه

.هایتبلیغاتینیستوباافزایشدرهزینهتبلیغاتبازارهابهسمترقابتیبودنحرکتمیکنند

 

روشهایآزمونفرضیه4-2

باشد:دراینپایاننامهبهصورتزیرمیسوالوفرضیهمطرحشده

آیاساختاربازاربرعملکردصادراتشرکتهایغذاییوداروییعضوبورستاثیردارد؟

.شودباافزایشرقابت،میزانصادراتشرکتهایغذاییوداروییعضوبورسزیادمی

بررسی هایپنلیبه یکمدلداده از اینمطالعه در بازار ساختار صادراتشرکتهایاثر بر

 بورستهران عضو دارویی و افزارغذایی کمکنرم به مدل معادالت تخمین شد. خواهد استفاده

بررسیتاثیرEviews8اقتصادسنجی بنابراینبهمنظور  صادراتصورتمیگیرد. بر بازار ساختار

یرمیباشد:مدلدرنظرگرفتهشدهبهصورتزشرکتهایغذاییوداروییعضوبورستهران
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(4-9)
                ∑   

 

   

             

 ∑   

  

   

              

 ∑   

  

   

                 ∑   

  

   

           

 ∑   

  

   

           ∑   

  

   

         
   

     





،شاخصساختاربازاربیانگرSTRUC،صادراتبیانگرEXPORTبهطوریکهدرمعادالتفوق

TABLIGH تبلیغات، هزینه تورمINFLATIONبیانگر نرخ بیانگر ،GDPناخالص تولید بیانگر

برایهریکهایبهینهبیانگرنرخارزمیباشد.الزمبهذکرمیباشدکهتعدادوقفهEXCHداخلیو

می متغیرهایتوضیحیرا ضوابطآکائیکاز کمکیکیاز به شوارز (AIC)توان و(SBC)بیزین-،

مشخصکرد.(HQC)کوئین-حنان



آزمونریشهواحدمتغیرهایتحقیق4-3

دراینقسمتازتحقیقبهمنظورجلوگیریازبروزرگرسیونکاذبدرمدلبهبررسیوجودریشه

-قبلازمدلشرکتهاواحددرمتغیرهایتحقیقپرداختهشدهاست.برایدادههایپنلیمربوطبه

رگرسیون انجام از جلوگیری برای تحقیق موردسازی متغیرها مانایی ابتدا تحقیق در کاذب های

چو لینو لوین، آزمون از برایاینمنظور که گرفته نموده9بررسیقرار ازاستفاده استفاده با ایم.

سریآزمون آیا که اینموضوع فرایندیماناهایصورتگرفته استفاده مرتبه2هایزمانیمورد )با

                                                      
1
 . Levin, Lin and Chu 

2
 - stationary 
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است بررسیشده دارند، صفر( انباشتگیغیر مرتبه )با واگرا یا و برایاینمنظورانباشتگیصفر( .

حالت واحددر استآزمونریشه شده رویلگاریتممتغیرهایتحقیقانجام بر واحد آزمونریشه

نتایجنشاندهندهاینمیباشدبهدلیلاینکهمقدار وجودعرضازمبداءوروندانجامشدهاست.

Prob کمتربرایتمامیمتغیرها وجود1015از مینیبر صفر فرضیه و شدهبوده رد واحد ریشه

لگاریتم از بایدخاطرنشانکردکهدلیلاستفاده میباشند. بنابراینتمامیمتغیرهایتحقیقمانا

عنوانکششاستفادهکرد.باشدکهدرتحلیلضرایبمدلبتوانازاینضرایببهمتغیرهااینمی

آزمونریشهواحدمتغیرهایتحقیق9-4جدول

 Probمقدارآمارهآزمونمتغیرها

31/93-111/1(LEXPORT)صادراتلگاریتم

39/1-111/1(LSTRUC)ساختاربازاریلگاریتم

31/92-111/1(LTABLIGH)لگاریتمهزینهتبلیغات

65/96-111/1(INFLATIONنرختورم)

23/23-111/1(LEXCHلگاریتمنرخارز)

11/91-111/1(LGDP)لگاریتمتولیدناخالصداخلی



آزمونهمانباشتگی4-4

منتخبشرکتهایوجودرابطهتعادلیبلندمدتبینمتغیرهایمورداستفادهبراییبهمنظوربررس

مدل،صحتوجودرابطهبلندمدتبینمتغیرهایتحقیقرابااستفادهازدراینبخشقبلازبرآورد

آزمونهمانباشتگیبررسیمی دردو9111،2114پدرونی)نماییم. (هفتآزمونهمانباشتگیرا

می داده زمانیاجازه ضرایبروند و مبدأ عرضاز به که کرد کلیپیشنهاد بینگروه در که شود

روشدرون اولمبتنیبر گروه مشتملبرآماره-واحدهایفردیمتفاوتباشند. و v-بعدیبوده

آماره9پانلی ،-ρآماره2پانلی ،-PPآماره9پانلی 2پانلیADF-و آماره کهسه دوم گروه ρ،هستند.

                                                      
1 - panel ν-statistic 
2 - panel ρ-statistic 
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بعدیاست.برایهردو-شود،مبتنیبرروشبینراشاملمی5گروهیADFو4گروهیPP،3گروهی

ارتباطبلندمدتوجودمتغیرهاغیرساکناستوبینمتغیرهایمدل   گروه،تحتفرضیهصفر،

درصورتیکهفرضیهمقابلمبتنیبر میندارد، همانباشتگیمیانمتغیرها بردار برایوجود باشد.

آماره فرضیه اول گروه         های فرضیه مقابل می              در درآزمون شود.

-آزمونمی         درمقابلفرضیه        هایگروهدومفرضیهصورتیکهبرایآماره

شود.

هایمنتخبشرکتبرایPedroni Panelآزمونهمانباشتگی2-4جدول

آمارهآزمون Probمقدار نوعآماره

 پانلیv-آماره 11/1 46/1

 پانلیρ-آماره 61/5 11/9

11/1 )ناپارامتریک(پانلیt-آماره -12/91

11/1  )پارامتریک(پانلیt-آماره -12/93

 گروهیρ-آماره 11/7 11/9

11/1  گروهی)ناپارامتریک(t-آماره -96/39

11/1  گروهی)پارامتریک(t-آماره -16/95

آمارهآزمونفرضیهصفرمبنیبرعدمچهارهمانگونهکهمشاهدهمیشودازهفتآمارهآزمون

آمارهآزمونفرضیهصفرراردنمیکندبرهمینسهمدتبینمتغیرهاراردکردودوجودرابطهبلن

ساختارشدهوپنلیبهمنظوربررسیتاثیرPooledاستفادهازدادههایاساسمیتوانگفتکهبا

میبازاریوهزینهتبلیغاتبرصادراتشرکتهایغذاییوداروییپذیرفتهشدهدربورسپرداخته

شود.

 بااستفادهازدادههایپنلیبرآوردمدل4-5

                                                                                                                                                            
1 - panel PP-statistic 
2 - panel ADF-statistic 
3 - Group ρ -statistic 
4 - Group PP-statistic 
5 - Group ADF-statistic 



06 
 

 تمـامیمتغیرهایمستقلبر نهایتتاثیر بـرازشصادراتدر قالبمدلرگرسیونچندمتغیره در

سادهمی ابتدا برایبرآوردمدلها نیزاشارهترینحالتدرنظرگرفتهمیشود. همانگونهکهقبالً شود.

هایکسانباشدمنتهیجمالتخطاشد،فرضکنیدکهعرضازمبداءهاوضرایببینمقاطعودوره

ترینرهیافتیاستکهباروشحداقلمربعاتاشند.اینسادههاوبینخطاهامتفاوتبدرطولدوره

(نیزقابلتخمیناست.نکتهمهموشایدمهمتریننقطهضعفاینموردایناستکهOLSمعمولی)

ثابتدرنظرگرفتنضرایبمحدودیتباالییاستوممکناستبهخطایتصریحمدلمنجرشود

غیروابستهومتغیرهایتوضیحیراتخمینبزنیملذامابهدنبالیعنیمانتوانیمرابطهواقعیبینمت

اینهستیمکهطبیعتمقاطعرانیزدخالتدهیم.بااینحالاینبهمفهومنادرستبودناینرویکرد

نیست.بهعبارتدیگرممکناستاثراتمقاطعبررویمتغیروابستهیکسانباشد.امادرادامهفرض

تأثیرمی که مستقلمتغیرهایشود بنابرایناثراتصادراتشرکتهایبر مختلفمتفاوتاستو

وبااستفادهازروشpooledصورتنتایجبرآوردمدلبهشود.ثابتوتصادفینیزدرمدللحاظمی

(گزارششدهاست.3-4حداقلمربعاتمعمولیدرجدول)

 شدهPooledکتهایمنتخببورسبااستفادهازدادههایتاثیرساختاربازاریبرصادراتشربررسی–3-4جدول

متغیر ضریب خظایاستاندارد tآماره Probمقدار

1117/1 336696/3 136371/1 342931/3 C 

(-9صادرات)لگاریتم 771514/1 115734/1 7324/934 1111/1

لگاریتمهزینهتبلیغات 911313/1 116935/1 44563/96 1111/1

ساختاربازاریلگاریتم 147755/1 199657/1 116697/4 1111/1

لگاریتمتولیدناخالصداخلی -551597/1 242431/1 -317476/2 1299/1

لگاریتمنرخارز 326424/1 911552/1 246397/3 1192/1

نرختورم 115516/1 111191/1 112127/5 1111/1

792369/1 2R 164292/2 دوربینواتسونآماره 

  Fآماره 2R 911/3567تعدیلیافته 792962/1
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توانبیانکردکهعالمتکلیهضرایبمتغیرهایتحقیقبراساسباتوجهبهنتایجتحقیقمی

کوچکتربودهکه15/1و9/1ازمقادیرمتغیرهاProbباشدومقدارمیمثبتهایمطرحشدهفرضیه

باشد.تفسیردارازصفربرایاینضرایبومعنیداریکلضرایبمدلمیبیانگروجوداختالفمعنی

ونرختورمدریکسالبهاندازهیکدرصدافزایشیابد،نرخارزاینضرایببهاینشکلاستکهاگر

 صادراتلگاریتم اندازه 32/1به افزایشخ115/1و سال در ضریبدرصد همچنین یافت. واهد

سالیک-55/1متغیرهایتولیدناخالصداخلی در لگاریتماینمتغیرها میباشدبنابراینچنانچه

درصدکاهشخواهدیافتکهدلیل55/1طورمتوسطدرسالبهصادراتدرصدافزایشیابد،لگاریتم

اینامروارداتبیشتربراساسافزایشدرتوانوقدرتخریدافرادمیباشد.درنهایتضریبمتغیر

میباشدکهبیانگرتاثیرمثبتومعنیدارساختاربازاریو91/1و14/1ساختاربازاریوتبلیغات

انگرتائیدفرضیهتحقیقمیباشد.هزینهتبلیغاتبرصارداتمیباشدکهبی

قبیلهایبرازشمدلآماره 2Rاز حدود در ضریبتعییننیز به79یا کهدرصد دستآمده

اینمی تغییراتمتغیروابستهبهوسیلهمتغیرهایمستقلمدل79باشدکهحدودبیانگر درصداز

نیزبیـانگراینمیشودوضریبتعیینتعدیتوضیحدادهمی باشدکهبخشتوضیـحیمدللشده

دهندگینسبتاًباشدکهبیانگرقدرتتوضیحدرصدازتغییراتمتغیروابستهمی79قادربهتوضیـح

دهدکهبیانگرعدموجودرانشانمی2016باشد،همچنینآمارهدوربینواتسونمقدارخوبمدلمی

 پسماندهایمدل جارگخودهمبستگیدر همچنینآماره و توزیع–بوده بودن نرمال بیـانگر برا

باشد.درادامهمدلبرآوردشدهبااستفادهازاثراتثابتنمایشدادهشدهاست:پسمانـدهایمدلمی
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بارویکردمدلپنلبااثراتثابتساختاربازاریبرصادراتشرکتهایمنتخببررسیتاثیر 4-4جدول

خطایاستاندارد tآماره Probمقدار  متغیر ضریب

1117/1 331732/3 133516/1 342931/3 C 

(-9صادرات)لگاریتم 771514/1 115714/1 5433/934 1111/1

لگاریتمهزینهتبلیغات 911313/1 116946/1 49716/96 1111/1

ساختاربازاریلگاریتم 147755/1 199673/1 131511/4 1111/1

لگاریتمتولیدناخالصداخلی -551597/1 242112/1 -313463/2 1293/1

لگاریتمنرخارز 326424/1 911727/1 241673/3 1192/1

نرختورم 115516/1 111121/1 133596/5 1111/1

 اثراتثابتدرمقاطع

11/3- E-95 -3 C 11/3-E-95 -2 C 11/3- E-95 -9 C 

11/3- E-95 -6 C 11/3-E-95 -5 C 11/3- E-95 -4 C 

11/3- E-95 -1 C 11/3-E-95 -3 C 11/3- E-95 -7 C 

11/3- E-95 -92 C 11/3-E-95 -99 C 11/3- E-95 -91 C 

11/3- E-95 -95 C 11/3-E-95 -94 C 11/3- E-95 -93 C 

11/3- E-95 -93 C 11/3-E-95 -97 C 11/3- E-95 -96 C 

11/3- E-95 -29 C 11/3-E-95 -21 C 11/3- E-95 -91 C 

11/3- E-95 -24 C 11/3-E-95 -23 C 11/3- E-95 -22 C 

11/3- E-95 -27 C 11/3-E-95 -26 C 11/3- E-95 -25 C 

11/3- E-95 -31 C 11/3-E-95 -21 C 11/3- E-95 -23 C 

-2R 792369/1 2R 11/3تعدیلیافته 799951/1 E-95 -39 C 

 آمارهدوربینواتسون F 164292/2آماره 4543/512  

 

شده،ضرایبیراارائهکردکهمعنادارودارایضرایبpooledبااینکهبرآوردمدلبادادههای

ساختاربازاریمنطقیهستند،اماممکناستمدلدارایاثراتثابتیاتصادفیباشدوبنابراینتأثیر

مختلفمتفاوتخواهدداشت.برایاینمنظورهایوسایرمتغیرهایمستقلمدلبرصادراتشرکت

برآوردمی لحاظاثراتثابتمجدداً با جدولمدلرا اثرات(4-4)کنیم. فرضوجود برآوردمدلبا
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براساسجدول)ثابترانشانمی شودکهکلیهضرایبدرسطحیکدرصد(مالحظهمی4-4دهد.

معنادارمی همچنینآماره اینحالنیزدرسطحیکدرصدمعنادارمیرگرسیونFباشند. با باشد.

 برایهرکداماز بهشرکتهااثراتثابتبدستآمده عبارتدیگرعرضازبایکدیگریکساناست.

(یکساناست.بااینحالبرایسنجشصحتاینادعابایدشرکتمبدأبدستآمدهبرایهرمقطع)

امشود.درنهایتآزمـونمربوطبهبیموردبودناثراتثابتآزمونمعناداریاثراتثابتدرمدلانج

انجامشدهاستتحقیق(کهبرایمدل4-4لیمرانجامشد،باتوجهبهنتایججدول)Fیاهمانآزمون

وهمFشودهمآزمونآزمونوجوداثراتثابتگزارششدهاست.براساساینجدولمالحظهمی

ردمیpooledاثراتثابتدرمقابلوضعیتآزمونکایدوفرضیهوجود بهعبارتدیگرازرا کند.

توانفرضیهوکایدوبزرگاستپسمیFبهدستآمدهدرهردوآزمونp-value (prob)آنجاکه

درسطح بنابراینمدل91درصد)و5صفروجوداثراتثابتدرمدلرگرسیونرا درصد(ردکرد.

pooledوردشد،بهمدلرگرسیونبااثراتثابتارجحیتدارد.کهقبالًبرآ

 آزمونوجوداثراتثابتدرمدلرگرسیونپنل5-4جدول

 نوعآزمون آمارهآزمون درجهآزادی Probمقدار

 Fآزمون 111111/1 (31،3692) 1111/9

1111/9 آزمونکایدو 111111/1 6

نسبتبهمدلپنلبااثراتثابتدرتحلیلماpooledتااینجابهایننتیجهرسیدیمکهمدل

ترگفتهشدبرایبررسیاینکهدرمدلهایموردنظرعرضهمانطورکهپیشهمچنینارجحیتدارد.

ردعدمکهنتایجدرهرسهمدلحاکیازکردیماستفادهFازمبدأیکساناستیامتفاوتازآزمون

وبهعبارتدیگرتخمینمدلباعرضازمبدأهایمتفاوتاستودرنتیجهتخمینهر  فرضیه

 مناسبتراست.pooled سهمدلبهصورت

آزمون از اثراتتصادفی ثابتو اثرات مدل انتخاببین برای گردید بیان قبالً که همانطور

دو–بایدبهمقدارآمارهچی   هاسمناستفادهمیشود.دراینآزمونبرایردیاپذیرفتنفرضیه
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نگاهکنیمودرصورتردفرضیهصفرمبنیبرعدمارتباطبینجزءاخاللمربوطبهعرضاز(    

  مبدأومتغیرهایتوضیحی،استفادهازمدلاثراتثابتمناسبتراست.درمدلاولمقدارآماره

 برابراستبا:

 نتایجآزمونهاسمن6-4جدول

 probمقداردرجهآزادیکایدودوآمارهکایالصهتستخ

336155/2421/1مدلاثراتتصادفی

 

درصد،صفراست5بنابراینباتوجهبهمقداراینآمارهواحتمالآنکهدرسطحمعنیداری

ردمیشودوروشاثراتثابتمناسبتراست.  فرضیه

های مدلداده نتایجحاصلاز به اتکا نهایتبا کهPooledبنابرایندر بیانمیشود شده

عضو غذاییوبورسی منتخب شرکتهای صادرات میزان رقابت فرضیهتحقیقمبنیبراینکهباافزایش

شودباتوجهبهضریبمثبتومعنیدارشاخصساختاربازاریتائیدمیگردد.بورسزیادمی



خالصهفصل4-6

اینفصلازپایاننامهبهتخمینمدلتجربیوبررسینتایجبرازشمدلاختصاصداشت.برایاین

سپسبه برایبرازشمدلمعرفیشد. استفاده سپسروشمورد متغیرهایتحقیقو ابتدا منظور

طمینانازوجودانجامآزمونهایتجربیریشهواحدوهمانباشتگیبینمتغیرهاپرداختهشدوباا

رابطهبلندمدتبینمتغیرهابهتخمینضرایبمدلپرداختهشد.درنهایتمدلتجربیتحقیقبه

بررسیشدونتایجبیانگرساختاربازاریبرصادراتشرکتهایمنتخببورسمنظوربررسیتاثیر

تاثیرمنفیتاثیرمثبتنرختورم برصادراتو ارز تاثیرمثبتبتولیدناخالصداخلیو رصادراتو

صادرات میزان ، رقابت باافزایش و بوده صادرات بر ها شرکت تبلیغات هزینه و بازاری ساختار

.شودشرکتهایغذاییوداروییبورسزیادمی
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 گیری و پیشنهادات نتیجه
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مقدمه5-9

ازآنمنوطبهتوسعهرقابتازچالشهایاساسیاقتصادایران،تکمحصولیبودنآنبودهورهایی

پذیریصنایعوتنوعمحصوالتصادراتیمیباشد.برایناساسبسیاریازمطالعاتبهبررسیعوامل

موثربرصادراتغیرنفتیپرداختهودرقالبآنهاتاثیرمتغیرهایکالنبرصادراتغیرنفتیموردتوجه

لمللوبهویژهنظریههایمزیتجدیدنشانمیقرارگرفتهاست.امابررسینظریههایتجارتبینا

دهدکهعالوهبرمتغیرهایکالنمتغیرهاییچوندرجهرقابتبازاروسایرویژگیهایمربوطبهخود

صنایعنیزدرصادراتموثربودهوالزماستدربررسیتغییراتصادراتمدنظرقرارگیرند.ازاینرو

هدفتعیینعوام با بهمطالعهحاضر و بازار توجهبهساختار ایرانبا برصادراتصنعتیدر لموثر

دنبالپاسخگوئیبهسواالتمطروحهبهشرحذیلانجامشد:

 آیابیندرجهرقابتیبازاروصادراتصنعتیدرایرانرابطهمعنیداریوجوددارد؟ -

آیاهزینهتبلیغاتدرصادراتصنعتیموثراست؟ -

 

 نتیجهگیری5-2

تحقیقدرحوضهصادراتوعواملموثربرآنمستلزمآگاهیازتغییروتحوالتدرنظریههایمزیت

نظریهمزیتمطلقآدماسمیتآغازمیشودکهدرآنهر با اینتئوریها موردبررسیقرارگرفت.

ایننظریهمحدودیتهایزیاد اما بهصدورکاالییمیپرداختکهدرآنتخصصداشت. یکشور

ارائهنمودکهبراساسآناگرکشوری نظریهمزیتنسبیرا ریکاردو اصالحآنها بهمنظور داشتو

صاحبمزیتمطلقدرتولیدکاالیینبودبازهممیتوانستازتجارتنفعبردهوبهصادراتبپردازد.

س،لئونتیفونظریههکشر،اوهلینسمتوسوینظریاترابهسمتعواملتولیدمعطوفکرد،کراوی

آنها تاکید ایننظریاتکه برآمدند. نواقصایننظریه ایراداتو توجیه و توضیح سایرینسعیدر

آنها در که هستند معروف مزیت طبیعی نظریات به است کامل فرضرقابت با و تولید برعوامل

د انسانیجایگاهینداشتند. سرمایه و سلیقه بازاریابی، متغیرهاییچوننوآوری، دهه میالدی61ر
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نظریهپردازانیچونشولتسبانظریهسرمایهومهارتهایانسانی،لیندربانظریهشباهتترجیحاتو

تاکیداین ورنونبانظریهچرخهتولیدوشکافتکنولوژیتحولیعظیمدرنظریاتمزیترقمزدند.

فا صرفههایمقیاس، سلیقهو نقشنیرویانسانیماهر، بر هزینهنظریهها زمانینوآوریها، صله

نظریه حدودبیستسالبعدکروگمنبا انتقالتکنولوژیدرتجارتبود. دانشو تحقیقوتوسعه،

مزیتنسبیپویاوپورتربانظریهمزیترقابتیتحوالتدرنظریاتتجارتراعمیقترنمودندوبهاین

ریدرجهانتکاملیافتند.ترتیبنظریههایمزیتبهمنظورتبیینواقعیتهایتجا

برشکلگیریتجارتبراساسنظریاتفوقالذکرنشانمیدهدکهدر بررسیعواملموثر

مجموعنظریاتجدیدبهعواملیچونرقابتناقصمزیترقابتی،مقیاسفعالیتهایاقتصادیوفن

نقضفرضآوریهاینوآورانهدرفضایتجارتورقابتتوجهنمودندوبهطورآشکار کروگمنبا

هکشر و ریکاردو نسبی مزیت )فرضنظریات تکنولوژی در بنگاهها بودن اهمیت-همگن اوهلین(

خرد حوزه به تورم نرخ و ارز نرخ متغیرهاییچون و سطحکالن تجارتاز در را ویژگیهایبنگاه

یریافت.دراینمیانهماننداندازهبنگاه،هزینههایتحقیقوتوسعهوسطحمهارتنیرویکارتغی

( ارتقا9111مایکلپورتر نتیجه در و رقابتداخلیموجبافزایشکاراییبنگاهها که بود معتقد )

تواناییآنهابرایرقابتدرسطحبینالمللوبنگاههایخارجیخواهدشدکهبرتاثیررقابتداخلی

درصادراتبنگاههاتاکیدمینمود.

لعاتجدیدانجامشدهدرحوزهصادراتمیپردازدبسیاریازبخشبعدیفصلدومبهمطا

برصادرات اینخصوصچنانکهذکرشدبهمتغیرهایکالناقتصادیموثر در مطالعاتانجامشده

هماننددرآمدکشورهایهدف،نرخارزآزاد،سطحقیمتها)نرختورم(پرداختهاندکهازآنجمله

(9311(یاوریوهمکارانش)9113شدهتوسطمحسنخانونایت)میتوانبهبررسیهایانجام

(ومدلارائهشدهدربرنامه9376(وولدخانی)9339(طیبیومصرینژاد)9333عباسشاکری)

حقیقی درآمد و ارز نرخ مثبت تاثیر به مطالعات این نتایج نمود اشاره ایران برای توسعه سوم

قیمتهایداخلیوتورمباصادراتتاکیددارد.اینمطالعاتهرکشورهایهدفورابطهمنفیسطح
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مزیتیجدید نظریات با ولی داشتند صادرات بر متغیرهایکالن تاثیر تبیین در سعی همه چند

منطبقنیستند.درطیدهههایاخیرنظریهپردازانوسیاستگذارانبهدلیلتسهیلدرمحاسبات،

ایشارتباطاتومنطبقشدننظریاتبرپایهنظریهکروگمنکهتحوالتجهانیشدنوسرعتافز

می بهره متغیرهایخرد از تولیدمهممیداند، تصمیماتتجاریو در را نقشویژگیهایبنگاه

گیرند.اماازمطالعاتیکهبهتاثیرمتغیرهایخردوویژگیبنگاههادرصادراتپرداختهاندوبارویکرد

،2111مطابقتداردمیتوانبهمصلحالدیناعجازقانیبرایپاکستاندرسالمطالعهحاضربیشتر

برایآفریقاوآسیاواصغرمبارک2112،آلبرتزوفاکدرسال9113کیوهیکوایتوبرایزاپندرسال

تغییرات9331 توضیح منظور به جستند. بهره متغیرهایخرد از آنها در که نمود اشاره ایران در

دراینمطالعاتازمتغیرهایهمانندسودآوری،مالکیتخارجی،سنبنگاه،مخارجتحقیقوصادرات

توسعهوشدتمهارتبهرهگرفتهشدهاست.نتایجاینمطالعاتدراغلبمواردبهتاثیرمثبتاندازه

رابطهبنگاه،مالکیتخارجی،سنبنگاهومخارجتحقیقوتوسعهبرصادراتاشارهداشتهدرحالیکه

مشخصیبینشدتمهارتوصادراتراارائهنمیکنند.

 فصل در و ادامه روش3در بر مبتنی که را حاضر تحقیق در استفاده مورد هایروش

فصلچهارمبهتحلیلعواملموثربرصادراتوتصریحاقتصادسنجیبودتوضیحدادیمودرنهایتدر

ایتبراوردالگووتحلیلنتایجپرداختهشد.مدل،تعریفمتغیرها،روشبرآوردودرنه

دراینفصلبامروریبرمبانینظریفصلدومومطالعاتصورتگرفتهدراینزمینهنشان

دادهشدکهساختاربازاربهعنوانیکیازعواملمهموموردبحثدرتعیینرقابتپذیریبنگاههاو

صادراتبهآنتوجهشود.عالوهبرساختاربازاربرخیصادراتآنهامیباشدکهالزماستدربررسی

موثر صادرات بر باشند می مزیتمنطبق جدید نظریات با که تبلیغات هزینه همانند متغیرها از

هستند.درنهایتتاثیرمتغیرهایکالن)نرخارزونرختورموتولیدناخالصداخلی(کهدربسیاریاز

نکنندهصادراتمطرحهستندنیزبرایتوضیحتغییراتصادراتدرمطالعاتبهعنوانعواملتعیی

اینمطالعهنیزمورداستفادهقرارگرفت.
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بنگاهدارایصادراتدرایراندربخشصنعتغذاییوداروییطی39مدلتصریحشدهبرای

-زرویکرددادهوهاسمناf(بهروشپانلدیتابرآوردگردیدوباعنایتبهآزمون9331-9331دوره)

هزینهpoolهای بازار، متغیرهاییچونساختار نتایجحاصلنشانمیدهند شد. استفاده آن در

تبلیغات،نرخارز،نرختورمتاثیرتاثیرمثبتومعنیداروتولیدناخالصداخلیتاثیرمنفیبرمتغیر

صادراتداردکهمطابقباتئوریپورترمیباشند.

اینضرایب تفسیر اگر اینشکلاستکه به یکنرخارز اندازه یکسالبه نرختورمدر و

لگاریتم افزایشیابد، صادراتدرصد اندازه 32/1به یافت.115/1و سالافزایشخواهد درصددر

داخلی ناخالص تولید متغیرهای ضریب باشدمی-55/1همچنین این، لگاریتم چنانچه بنابراین

درصدکاهش55/1 طورمتوسطدرسالبهصادراتمتغیرهادرسالیکدرصدافزایشیابد،لگاریتم

باشد.درخواهدیافتکهدلیلاینامروارداتبیشتربراساسافزایشدرتوانوقدرتخریدافرادمی

دارباشدکهبیانگرتاثیرمثبتومعنیمی91/1و14/1نهایتضریبمتغیرساختاربازاریوتبلیغات

باشد.باشدکهبیانگرتائیدفرضیهتحقیقمیساختاربازاریوهزینهتبلیغاتبرصارداتمی

افزایشبراساسنتایجفوقفرضیه  هایشرکت صادرات میزان رقابت تحقیقمبنیبراینکهبا

دارشاخصساختارجهبهضریبمثبتومعنیشودباتوعضوبورسزیادمی غذاییوبورسی منتخب

.گرددبازاریتائیدمی



پیشنهادات5-3

پیشنهاداتبرایسایرمحققین5-3-9

 .بررسیرابطهبینمتغیرهایتحقیقدردیگرصنایعبورسیهمانندصنعتپتروشیمی -

عملکردیواردکردنمتغیرهایرفتاریدیگریهمانندهزینهتحقیقاتوتوسعه،متغیرهای -

 دیگریهمچونرشد،کاراییفنیوکاراییتخصصیبهمدلتحقیقوبرآوردمدل.

 بررسیارتباطمتغیرهایموجوددربازاربورسکشورهایخارجی. -
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هایصادراتبرمدلهایدولتومحدودیتلحاظنمودنتاثیرمتغیرهاییهمچونسیاست -

 تحقیق.

 

امرصادراتغیرنفتیبرایمسئولینارشددراتپیشنهاد5-3-2

ب درراستایعقایدمایکلپورتر، توجهبهویژگیهاییبایدکشورهرنیانگذارنظریهمزیترقابتی، با

در خلقمزیترقابتیتوسطبنگاههایداخلیتشویقشود. که کند فراهم محیطیرا خاصخود

.رشدمستمرآنکشورشودکهمتضمننتیجهقادربهتولیدومبادرتبهصدورکاالهاییخواهدکرد

تفاوتدرساختاراقتصادملی،فرهنگی،ارزشهاونهادهاوتاریخکشورهابرمزیترقابتیکشورهاتأثیر

داردوکشوریکهبتواندازاینعواملدرتوسعهنقشبنگاههایخوداستفادهمؤثرنماید،شرایطیرا

افراهممی درالمللبهطورمستمرافزایشیابد.قتصادبینآوردکهنقشبنگاههایاقتصادیآندر

هادرایجادچنینمحیطیحائزاهمیتاست.نتیجهنقشدولت

پذیریهادرصنایعموجبافزایشرقابتبراساسنتایجاینمطالعهتاکیدبرحضورفعالبنگاه

صادراتصنایعمی سویو استاز افزایشصادراتالزم منظور به لذا مسئولینتدابیریدرگردد.

هایکوچکومتوسطاتخاذشود.درضمنبرایجلوگیریازرفتارهایانحصاریازجهترشدبنگاه

هایضدانحصاریمناسبیمدنظرقرارگیرد.لذابرهایبزرگدرصنایعبایستیسیاستسویبنگاه

زمینه ایجاد مطالعه بنگاهاساساین رشد جهت الزم متهای کوچکو اعمالهای همراه به وسط

جهتتعاملبااقتصادجهانی،ایجادفضایرقابتی.شودهایرقابتیوضدانحصاریتوصیهمیسیاست

اصلی زمینهترینبسترمیمهمترینو درسطحملی، بازار بهعبارتدیگرحاکمشدناقتصاد باشد.

نماید.درنتیجهباتوجهبهشرایطالزمجهتورودبهفرایندجهانیوخلقمزیترقابتیرافراهممی

ایجادفضایرقابتیدرکشوروبهتبعآنافزایشقدرترقابتمندیاقتصادملیاز جدیدجهانی،

هایدارایمزیترقابتیمهمترینوظایفدولتاست.ایجادفضایرقابتیدرکشورباعثرشدبخش

.دولتالمللیخواهدشدیبهسطحبینهاازسطحداخلازطریقگسترشبازارمحصوالتاینبخش
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طریقمواردیهمچونمی از سرمایهیارانهتواند سیاستهایبازار کنترلها، سیاستهایآموزشی، ای،

گذاریدربخشهایزیربنایی،نقشدولتدربازار)چهباوضعقوانینومقرراتوچهبهقیمتها،سرمایه

تبلیغات،سیاستهایمالیاتیهاوتأمینکنندهووابسته،رسانهعنوانخریدار(،تأثیرقوانینرویصنایع

برفضایرقابتیبینبنگاهوقوانینضدکارتلوهمچنینسیاستهایکالن تاثیرگذارباشد.هاخود،

محیطب تابعوضعیتبسترهایاقتصادکالن، ، مزیترقابتیپایدار استارتقاء نابراینآنچهمشهود

ییککشوراستکهرشدوارتقاءهماهنگآنهاتژیوعملیاتاجراییبنگاههاسترااقتصادخردوا

بدینترتیبمزیترقابتییککشورمی موجبشود. تواندزمینهبرایکسبمزیترقابتیپایداررا

: تابععواملذیلاست

زیرساختزمینه - و کهبسترالزمها اقتصادیوحقوقیدرسطحکالنکشور هایسیاسی0

  .برایرقابتپذیریرافراهممیکند

فضایکسبوکاردرسطحاقتصادخردکهفضایبهرهوریشرکتهارافراهمکردهومحیط -

  .مناسبکاروفعالیترامهیامیسازد

اهدافوراهبردهایشرکتهاونحوهعملیاتینمودنآنهاکهمبینچگونگیفرایندهایداخلی -

 .شدبهرهوریدرآنهاستبنگاههابرایکسبتعالیور

و کشور تسهیلفضایرقابتیدر منظور پیشنهاداتذیلبه مطالبفوق، بر نهایتعالوه در

گردد.افزایشصادراتغیرنفتیتوصیهمی

تنگناهایساختاریداخلیدرکشور)سهمباالیبخشدولتدراقتصاد(،شرایطیرابوجود.9

 شرایطنسبیبازار استکهبا اینامرآورده و منطقهمتفاوتبوده رقابتدرکشورهایپیشرفتهو

چنانچهدربلندمدتچارهچویینگردد،تخصیصبهینهعواملدرفرآیندتولیدرامختلمیسازد

2 و. هدایت تشویق، کار، و کسب محیط بهبود برای سیاستی اصالحات تداوم راستای در

دانش)اعما برایافزایشتخصصو جهتحمایتالزم بنگاهها )... دانشمدیریتیو دانشفنی، ز
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ارتقاءمزیترقابتیاکتسابیکوششگردد.بهنظرمیرسدتنهادرصورتدرونیشدنعلموفنآوری

.ومجموعهایازداناییهادرکشور،بنگاههامیتوانندبهارتقاءمزیترقابتیاکتسابیدستیابند

بهکسبمزیترقابتیاکتسابیگرددپرداختنبهموضوعکیازراههاییکهمیتواندمنجر.ی3

تحقیقوتوسعهاست.البتهدرطیدههاخیر،موضوعتحقیقوتوسعهدرصنعتکشورچندانمورد

 .توجهقرارنگرفتهوهمچنانسهمآنازتولیدناخالصداخلیبسیارپاییناست

درسطحصادراتینسبمتیقینانجامپژوهشهایهدفداربهجهتقیمتگذاریوتعی.4

مناسبورقابتیبهجهتافزایشصادراتغیرنفتی.

یدرصنایعمختلفولزومبرنامهریزیبهجهتافزایشتوامانداخلدیتولتیظرفتوجهبه.5

تولیدوصادرات.

یوهدایتمنابعصرفهجوییشدهبهسمتصادراتوارزآوریمصرفداخلزانیمکنترل.6

شور.برایک

7 . افزایشگذارهیسرماحمایتاز امرتولیدوصادراتغیرنفتیو یهایبخشخصوصیدر

سرمایهگذاریهایهدفداردولتدرامرصادرات.



یشنهاداتبرایمدیریتواحدهایصادراتیکشورپ5-3-3

میباشد.همچنینبراساسنتایجحاصلازتحقیقحاضرعواملغیرقیمتیبرصادراتغیرنفتیموثر

عوامل صادراتغیرنفتیبه حوزه واحدهایصادراتیفعالدر تا میشود پیشنهاد همینراستا در

برایتحققاینامرپیشنهاداتاج راییوعملیزیرپیشنهادغیرقیمتیتوجهویژهایداشتهباشند.

میگردد:

فرهنگیبرایحضورهمهیدرحوزههایبازاریابی،رفتاریومصرفخارجیشناختبازارها.9

جانبهوسنجیدهدربازارهایخارجی.
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تتولیدیبهجهتافزایشرقابتپذیریتولیداتداخلیدربازارهایمحصوالتیفیکارتقاء.2

خارجی.

مانندتجارتالکترونیکوتجارتبینالمللبرایحضورتجارتنینویهاوهیباشییآشنا.3

آگاهانهدربازارهایخارجی.

4 یبهرهوراستفادهازتکنیکهایمدیریتیوبویژهمدیریتمنابعانسانیبهجهتافزایش.

وجهتدهینتایجحاصلازاینموضوعدرحوزهصادرات.کاریروین

5 فنارویسازمانیریرقابتپذافزایش. استراتژیک، فرهنگی، درجنبههامختلفساختاری،

هایسازماندربازارهایخارجی.اطالعاتو...برایافزایشقابلیت

6 . رقابتبارقابتتیمزایجاد آندر بر هایمختلفبرایشرکتبهجهتتکیه جنبه یدر

رقبایخارجی،توجهبهمنابعانسانیونیرویکاردراینزمینهپیشنهادمیشود.

7 واحدهایداخلیبرایدانشارتقاءسطح. حضوردرومهارتهایمدیریتیمدیرانفعالدر

 بازارهایخارجی.
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 منابع

الف(فارسی

علی) .9 دهقانی، محسنو عبادالهان، پور فرهاد؛ کاشی، خداداد فیروز؛ فالحی، حسین؛ پور، (؛9319اصغر

رابطهتاثیرنوآوریبرسهمبازاردرصنایعنساجی،چرموپوشاکایران.فصلنامهمطالعاتاقتصادیکاربردی

.63-9،17علیسینا،سالاول،شمارهایراندانشگاهبو

ثباتیسهمبازاردرصنایعغذایی(؛تاثیرنوآوریبربی9319اصغرپور،حسین؛فالحی،فیروزودهقانی،علی) .2

.214-3،297،شماره26وآشامیدنیایران،نشریهاقتصادوتوسعهکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهد،جلد

)پاکدامن،    .3 عو9377رضا مقاالتاولین(؛ مجموعه صادراتایران. کننده محدود و املحقوقیبازدارنده

مطالعاتوپژوهشهایبازرگانی. همایشسیاستهایبازرگانیوتجارتبینالملل.موسسه

-هاوسیاستژوهشسیا.پآیریدرایران.منطقهجنوبغربپذ(؛عواملموثربررقابت9311جانی،سیاوش) .4

 .2،صفحه53شماره،ایرانهایاقتصادی

(؛سنجشمزیتنسبیورقابتیصنعتچرمایران9336محمدی،مریم)الدینوملکحسینی،سیدشمس .5

.44هایبازرگانی،دربازارجهانی.پژوهش

کاشی .6 خداداد ،( دیدگاه9333فرهاد رقابتوتطبیقها(؛ نظریه و مفهوم مورد وضعیتآیمختلفدر نبا

(6)59هایاقتصادی.هاوسیاستپژوهشصنعتایران.رقابتدربخش

ثباتیسهمبازار،رسالهدکتری،دانشکدهاقتصادوبازرگانیدانشگاهتبریز،دهقانی،علی،تاثیرنوآوریبربی .7

9312

صنایعدررقابتوپویاییتحقیقاتشدتتبلیغات،شدتبینمتقابلارتباط(؛بررسی9313دهقانی،علی) .3

.41-1،74،فصلنامهمطالعاتاقتصادیکاربردیایراندانشگاهبوعلیسینا،سالسوم،شمارهایران

عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتیایران،فصلنامهتخصصی9333عباس)،شاکری .1 ومراکزپارکها(؛

.3،صفحه29رشد،شماره

برقدرترقابتپذیری)مطالعهموردیایران(.(؛بررسیاثربهرهوریکلعوامل9333الفضل)،ابوشاهآبادی .91

.4،صفحه35شماره،نامهمفید

(؛تاثیرصادراتصنعتیوسرمایهانسانیبر9337آزیتا)،شیخبهایی،عمادزادهمصطفی،طیبیسیدکمیل .99

.2،صفحه5شماره،.فصلنامهاقتصادمقداریOICعواملتولیدورشداقتصادیدرکشورهایعضو
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وپارکها(؛اثرسرمایهگذاریدرپژوهشوتوسعهبرصادراتایران.فصلنامهتخصصی9331مبارک،اصغر) .92

.5،صفحه25شماره،مراکزرشد

محمدرضا،اثردرآمدهاینفتیبرصادراتغیرنفتیازکانالنرخارز،پایاننامهکارشناسیارشد،،مقیمی .93
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Abstract: 
Evolution in competitive theories and reversal of the assumption which says all 

corporations are coherent, revealed the importance of corporates characteristics and 

environmental factors such as market structure in business. The approach in 

investigating business issues has been averted from macro scale, such as currency rate 

and inflation, to micro scale, such as corporate size, advertisement costs and market 

structure. In this research we studied a model including factors like price features, 

market structure, and other corporate characteristics, to determine which factors 

influence food and medicine corporations' export, including 31 corporations and 11 

four-digit ISIC, during 1380 to  1389. The results denotes the positive impact of 

inflation rate and currency rate on export, and negative impact  of GNP on export and 

positive impact of market structure and advertisement costs on export. 

 

Keywords: Export, Market Structure, Advertisement Costs, Currency Rate, Tehran 

Stock Exchange 
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