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فصل اول
کلیات تحقیق
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9-9مقدمه 
اقتصادصنعتییکیازگرایشهایعلماقتصاداستکهدرآنرفتارمتقابلتولیدکنندگانبایکدیگر،
مصرفکنندگانبایکدیگروتولیدکنندگانبامصرفکنندگانبررسیمیشود.اقتصادصنعتیبرپایه
الگویساختار،رفتاروعملکرد()SCPورابطهمتقابلبینآنهابناشدهاست.متغیرهایساختاری
(مانند ساختار بازار و سهم بازار) به ارتباط اجزای بازار اشاره دارند .متغیرهای رفتاری (همچون
تبلیغاتوقیمت)بهالگویرفتاریبنگاههاجهتتطبیقباشرایطبازارمرتبط میشوندودرنهایت
متغیرهایعملکردی(مثلسود،کاراییوصادرات)،نتیجهوحاصلکاروکوششبنگاهوکلبازاررا
اندازهگیریمیکنند(بخشی .)9332،
از نظر تاریخی،مطالعه اقتصاد سنجی معموال بهکار میسون ( )9131و بین ( )9151به نام
سیاستقیمتوتولیدنسبتدادهمیشود.آنهانظریهاقتصادصنعتیخودرابراساسانقالبرقابت
انحصاریچندجانبهچمبرلین()9133وتاکیدبربازارهایرقابتناکاملمطرحنمودند.برایناساس،
عمده ترین فرضیه مدل های بازارهای رقابتی که همانا قیمت پذیری خریداران و فروشندگان می
باشد ،با بازارهای واقعی مطابقت ندارد .بنابراین رویکرد ساختار ،رفتار و عملکرد بر اساس نظریه
نئوکالسیکبنگاهمطرحگردید.اسلید()2114معتقداستکهدیدگاهغالبدررویکردساختار،رفتار
وعملکردتااوایلدهه 9131مبتنیبرآنبودکهساختاربازار،رفتاربازارراتعیینمیکندورفتار
نیز بر عملکرد بنگاه ها تاثیر می گذارد( .ابونوری و غالمی .)9337 ،این دیدگاه که به مکتب
ساختارگرایی در افتصاد صنعتی مشهور است ،بعدها توسط معتقدان به مکاتب دیگری همچون
شیکاگو،رفتارگراییومکتبورودبهانتقادگرفتهشد.هریکازاینمکاتبدرخصوصجهتعلیت
عناصراصلیسازمانبازار(ساختار،رفتاروعملکرد)نظرخاصخودرادارند.مطالعاتمختلفصورت
گرفتهبراساسهریکازمکاتبفوقدرخصوصروابطمتقابلساختار،رفتاروعملکردازتاثیرات
متقابل هر یک از این عناصر از یکدیگر حکایت دارند .این مطالعات از مطالعات تک معادله ای تا
مطالعاتسیستممعادالتهمزمانگستردهشدهاست .
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المللی(تجارتبینالملل)همموردبحثقرار


ازهمانآغازپیدایشعلماقتصاد،مبادالتبین
ایکهدرموردتجارتبینالمللارایهشده،دراواسطقرنشانزدهمودر


گرفتهاست.اولیننظریه
انگلستان،بهناممرکانتیلیسمبودهاست.اساسنظریهمرکانتیلیسمتأکیدبرصادراتبیشتروواردات

کمتراست.تادرنهایتبهمازادترازبازرگانیمنجرشود.نظریههایمدرنمزیتازبحثآداماسمیت
()9776ودیویدریکاردو()9397دربارهمزیتنسبیآغازمیشودومیتوانددردوگروهنظریههای
سنتیوجدیدطبقهبندیشود.قدرتتوضیحدهندگینظریههایسنتیکهدرآنبرنسبتهای
عواملتاکیدشدهاست،پسازجنگجهانیدوموبهطورجدیتوسطواسیلیلئونتیف()9154با
ارائه شواهدی از الگوی تجارت خارجی ایاالت متحده آمریکا مورد تردید قرار گرفت و موجب شد
نظریههایجدیدی مانندنظریهچرخهورنن(،)9167نظریهشکاففناوری"پاسینی" و"کروگمن"
(،)9131ونظریهمزیترقابتی"مایکلپورتر"()9111مطرحشود.درمجموعنظریاتجدیدتجارت
بینالمللبهواقعیاتیچونرقابتناقص،مزیترقابتی،مقیاسفعالیتهایاقتصادیوفعالیتهای
نوآوری در فضای واقعی تجارت و رقابت توجه نمودند و سرانجام با در نظر گرفتن عوامل سیاسی،
اجتماعیونهادیدرقالبمزیتسیستمینمودیافتند(.حسینیوملکمحمدی .)9336،
کروگمنبانقضفرضهمگنبودنبنگاههادرفناوری(فرضنظریههایمزیتنسبیریکاردو
وهکچر-اوهلین)اهمیتویژگیهایبنگاهرادرتجارتوصادراتآشکارکردوبدینترتیب،رویکرد
بررسیدرموضوعاتمربوطبهتجارت،ازسطحکالنومتغیرهاییمانندنرخارزوتورمبهحوزهخرد،
هماننداندازهبنگاه،هزینههایپژوهشوتوسعهوسطحمهارتنیرویکارتغییریافت.
درسیرتکویننظریههای مزیتبادیدگاهدیگرینیزمواجهمیشویم.دیدگاهمذکور،مزیت
رقابتینامداردکهمایکلپورتر()9111مطرحکردهاست.بهاعتقادوی،یککشورباتوجهبهویژگی
هایخاصخودمیتواندمحیطیرافراهمکندکهخلقمزیترقابتیتوسطبنگاههایداخلیتشویق
شود.درنتیجه،قادربهتولیدوصدورکاالهاییخواهدبودکهمتضمنرشدمستمرآنکشورباشد.در
دیدگاه مذکور ،بر ماندگاری یک کشور در صحنه رقابت جهانی تاکید می شود .در واقع ،در نظریه
3

مزیترقابتی،عالوهبرویژگیهایبنگاهبهشرایطمحیطیتوجهمیشودکهبنگاهدرآنفعالیتمی
کند .
پورترمعتقداستکهرقابتداخلی،موجبافزایشکاراییبنگاههاودرنتیجهارتقاءتواناییآن
هابرایرقابتدرسطحبینالمللیوبنگاههایخارجیخواهدشد.لیکنمفهومرقابتدرمکاتب
مختلف ،متفاوت است .در دیدگاه مکتب نئوکالسیک ،رقابت به عنوان نظریه ایستای رقابت ،بیانگر
موقعیتتعادلیاستکهپایانیبرتالشبنگاههابرایتسلطبربازارمحسوبمیشود.درمکتب
مذکور،درجهرقابتبراساستعدادبنگاههایمشابهونهبراساسرفتاررقابتیتعیینمیشود.در
حالی که مخالفان این نظریه معتقدند که این وضعیت درگیر هیچ رقابتی نیست .ژرژسکو روزن
()9176معتقداسترقابتزمانیتحققمییابدکهعنصرانحصاریمبنیبرتفاوتبینبنگاههارا
بپذیریم.دراینوضعیت،حوزهعملرقابت،بهتعدادبنگاههامحدودنیست،بلکهمنوطبهشرایطی
است که رفتارهای متفاوت بنگاه ها را موجب می شود .در این راستا شومپیتر و هایک رقابت را
فرایندیپویامیدانندکهطیآن،روشهایتولیدومحصوالتبرترمعرفیمیشود.شومپیتردر
اینخصوص،اصطالح"تخریبآفریننده" رابهفرآیندرقابتنسبتمیدهدومعتقداستکهرقابت
دردرونخود،نیرویمحرکوپیشبرندهایبهنامابداعونوآوریدارد.بنگاه هاازطریقنوآوریو
ابداعمیتوانندهزینههایخودراکنترلکنندوبهکیفیتبهتریدستیابندوبهتضمینبقایخود
دربازاربپردازند.دراینرویکرد،خلفمزیترقابتی،باعرضهمحصوالتبرترونوآوریهمراهاستو
بهارتقاءبهرهوریدرطولزمانمیانجامد .
به اعتقاد شومپیتر ،نکته مهم ضرورت وجوددرجه ای از انحصاردر ساختار بازار برای شکل
گیریچنینفرایندیازرقابتاست،زیراقدرتانحصاریبهمعنیتواناییجذبسودحاصلازمعرفی
محصوالتبرتروروشهایجدیداستومنابعالزمرادراختیارانحصارگربرایتالشدرفعالیت
نوآورانه و ابداع های پر ریسک فراهم می کند ،در حالی که میر ( )9113مزیت رقابتی و در واقع
فرآیند رقابت و ارتقاء بهره وری از این طریق را مختص کشورهای توسعه یافته می داند .کروگمن
4

( )9136درباره این موضوع بیان کرده است حتی اگر برخورداری نسبی از عوامل در همه کشورها
یکسان باشد ،در بازار رقابت ناقص ،بنگاه ها با متنوع کردن محصوالت یا صعودی کردن بازده به
مقیاسباعثمیشونددوبارهدالیلیبرایتجارتوجودداشتهباشد.
دراینپژوهشباپیرویازمکتبساختارگراییصادرات(متغیرعملکردی)راتابعیازساختار
بازار(متغیرساختاری)وهزینهتبلیغات(متغیررفتاری)ونرخارزدرنظرگرفتهایم.


2-9بیانمسئله 
توسعهصادراتکاالدربیشترکشورهایدرحالتوسعهاکنونبهعنوانیکمسیرانتخابیبرایهدف
رشدوتوسعهاقتصادیاست.بهویژهازدهه 71میالدی،نقشمهمیرادرتوسعهاقتصادیبرخیاز
کشورهاوبطورخاصکشورهایتازهصنعتیشدهآسیایشرقیایفاکرد .
ضرورت روزافزوناستقاللاقتصادایرانازدرآمدهاینفتیسببشدهاستکهنقشصادرات
غیرنفتی،بیشازسایرکشورهابرایایراناهمیتداشتهباشد.درموردشرکتهایصادراتیپذیرفته
شدهدربورسمیتوانگفتکهصادراتودرآمدحاصلازآنباتوجهبهتاثیریکهبرشرکتدارد،
می تواند مورد توجه تحلیلگران قیمت سهام قرار گیرد .صادرات بر واحد های اقتصادی تاثیر قابل
توجهیدارد،زیراباگسترشبازارفروشکاالهایشرکت،ریسکتجاریشرکتکاهشیافتهواعتماد
خریدارانسهامشرکتوقیمتسهامشانافزایشمییابد.همچنیندرآمدحاصلازصادراتارزی
استومیتواندبخشیازارزموردنیازشرکتراتامینکند .
عواملموثربر صادراتغیرنفتیرامیتوانبهدودستهعواملقیمتیوعواملغیرقیمتی
تقسیمکرد.دراینپژوهشقصدداریمبااستفادهازیکمدلاقتصادسنجیپویابهبررسیمهمترین
عواملقیمتیوغیرقیمتیبررویصادراتبپردازیم.تاثیرساختاربازاربهعنوانیکعاملغیرقیمتی
مهمبرصادراتمورداختالفپژوهشگرانبودهاست،افرادیچونکارنیرو(،)2199هرش()9135و
لن()9131رابطهمثبتومعناداریبینایندوپیداکردندولیافرادیچونآکویر()9131ویوشینو
5

() 2113رابطهمعناداریپیدانکردتد.درایرانتحقیقیدرموردنوعرابطهایندوانجامنشدهاستکه
اینخالءمطالعاتیاحساسمیشود .


3-9اهمیتوضرورتتحقیق 
صادراتغیرنفتیمقولهایاستکهدرطولتاریختجارتخارجیایران،اهمیتآنباافتوخیزهای
زیادیمواجهبودهاست.باظهوربخشنفتدرتجارتخارجیکشور،اهمیتونقشصادراتغیرنفتی
درتجارتخارجیوبهتبعآندرکسبدرآمدهایارزی،کاستهشدهاست.توجهبهرشدوتوسعه
صادراتغیرنفتیزمانیقوتمیگیردکهصادارتنفتیبهنحویدستخوشرکودوتحلیلمیشده،
یعنیبهدنبالچنینشرایطووضعیتی،تالشهاییبرایرشدوتوسعهصادراتغیرنفتیانجاممی
گردیدهاست .
دراینراستابسیاریازپژوهشگرانبرایتعیینعواملموثربرصادراتغیرنفتیتالشکرده
اند،لیکندربسیاریازپژوهشهایپیشین،تاثیرعواملقیمتیمانندنرخارزوتورمبرصادراتمورد
توجه قرار گرفته است و در معدودی از آن ها ،تاثیر عوامل غیر قیمتی مانند ساختار بازار ،هزینه
تبلیغات،بهرهوریومخارجتحقیقوتوسعهبررسیشدهاست.درکشورهایدرحالتوسعههمانند
ایرانبدونایحادزیرساختهایالزمونهادینهشدنمواردیچونبهرهوری،رقابتپذیریومخارج
تحقیقوتوسعهنمیتوانانتظارداشتکهعواملقیمتیسببارتقاءصادراتگردد ،درحالیکهدر
کشورهایتوسعهیافتهبهدلیلوجودزیرساختهاونهادینهشدنعواملغیرقیمتی،عواملقیمتی
سببارتقاءصادراتمیشود .
چهارم توسعه

قانون برنامه پنج ساله 
اقتصادی)  

پذیری 

سوم ( 
رقابت
فصل  
ماده   37
طیق  
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است در جهت ایجاد فضا و بسترهای 
موظف  

دولت 
اسالمی ایران (  )9335-9331


جمهوری
نیم درصد
سه و  
ساالنه  

نیروی کار متوسط 

وری 
بهره 
پذیری و افزایش  

تقویت و تحکیم  
رقابت

برای 

)%وارتقاءسهم صادرات

دهم درصد(91/7
وهفت 

ده 
ساالنه  

متوسط 

غیرنفتی

)%ورشدصادرات 

(3/5
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ذیل
های  
،)%اقدام 

شش درصد(6
)%به  
غیرنفتی ازدودرصد( 2

درصادرات 

پیشرفته 

فناوری 

کاالهای 


عملآورد:
رابه 

مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری

تصادی ،بازرگانی و فنی 

قانونی ،حقوقی ،اق

الفـ نظامهای 

اقتصادفراهمنماید .


بخشی

اختصاص

طریق
وپیشتازفناوریدرکشوراز 

نوین
های 
درعرصه 

ات
بـازتولیدکاالهاوخدم 

عملآورد .
به 
حمایت 

تولیدات

خریداین

به
دولت 
ازتقاضای 

رادربرنامهریزی

مختلف


بخشهای

ـتخصصی

صنفی
غیردولتی


قانونی
تشکل 
های

ـزمینهمشار 
کت


ج
طهایجادنماید .
هایمربو 
وسیاستگذاری 


دادهویاایجادنماید.
راتوسعه 


پیشرفته
وبیمه 
ای

،بانکی


،مالی
بازرگانی 
،فنی


دـخدمات
درتهابتمیتواناضافهکردکهضرورتاینتحقیقدربینشرکتهایمنتخبعضوبورس
(دارویی و غذایی) و استفاده از یک مدل دینامیکی متفاوت و همچنین تعیین رابطه مستقیم یا
معکوسبینساختاربازاروصادراتدرایراناحساسمیشود .



4-9اهدافتحقیق 
هدفازاینتحقیقبررسیاثرساختاربازاربرصادراتشرکتهایداروییوغذاییعضوبورساست.
ازآنجاییکهدرآمدحاصلازصادراتمیتواندبرقیمتسهامتاثیرگذارد،پساستفادهازاینتحقیق
میتوانددرافزایشصادراتشرکتهایبورسیودرنتیجهبهبودقیمتسهامشرکتهاراهگشا
باشد .


5-9سئواالتوفرضیههایتحقیق 
باافزایشرقابتمیزانصادراتشرکتهایمنتخبعضوبورس(داروییوغذایی)زیادمیشود.
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فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

1

9-2مقدمه 
تحقیقدرحوزهصادراتوعواملموثربرآنمستلزمآگاهیازتغییروتحوالتتئوریهایمرتبطدر
خصوصتجارتبینالمللوبخصوصنظریاتمزیتمیباشد.شروعنظریههایمزیتبهصورتنظام
مندبهمکتبمرکانتالیستهابرمیگرددکهتشویقصادراتوتحدیدوارداترااساسپیشرفتکشور
میدانستند.پسازمرکانتالیستهانظریههایتجارتبهمنظورتوضیحتغییروتحولدرشرایطبین
المللتوسطنظریهپردازانتغییریافتهاندونظریهمزیتمطلق،مزیتنسبی،پویاودرنهایتمزیت
رقابتیراارائهکردهاند.دراینفصلضمنمروریبرایننظریاتوجهتگیرینظریهپردازاندراین
مورد،مطالعاتانجامشدهبرایناساسموردبررسیقرارمیگیرد .


2-2مرکانتالیستها 
نخستین جرقههای مکتب مرکانتالیسم یا مکتب سوداگران در اواخر قرن پانزهم میالدی زده شد.
اقتصاددانانطرفدارایننظریهعقیدهداشتندمهمترینراهبرایثروتمندشدنکشورایناستکه
بیشترازآنچهبهوارداتتوجهکنندبرایصادراتکاالکوششکنند.تزاصلیاینمکتبدرتشویق
صادراتوتحدیدوارداتوانباشتذخایرطالبرایکسبقدرتبیشترنهفتهبود.دراواخرقرنهجده
میالدینظریهمزیتمطلقاسمیتبرایمردودشمردندیدگاههایمرکانتالیسممطرحگردید.


3-2مزیتطبیعی 9
9-3-2مزیتمطلقآداماسمیت

2

 1درکتابفضایبین المللتجارتنوشتهجرالدمایرتقسیمبندینظریاتبهشکلمزیتطبیعیواکتسابیاستکه
اینتقسیمبندیدربرخیتالیفاتبهشکلمزیتسنتیومدرنآمدهاست.
Absolute Advantage

01

2

آداماسمیت،9فیلسوفوعالماقتصادیاسکاتلندیدرسال9776میالدیباانتشارکتابثروتملل2
بهعقایدمرکانتالیستهاشدیداحملهکردوبراساساصلتقسیمکار،تجارتآزادرابهمثابهتقسیم
کاربینالمللی،بهترینروشبرایکشورهاتجویزومعرفیکرد .
مزیتمطلقعبارتستازکاراییبیشتریکهممکناستیککشوردرتولیدکاالیینسبتبه
کشوردیگرداشتهباشدکهپایهواساستجارتمیانکشورهاست.اسمیتفرضمیکردکههرکشور
درتولیدیککاالداراییکمزیتمطلقودرکاالیدیگربابیفایدگیمطلقروبروستواینهمان
کاالییاستکهکشوردیگردرآنمزیتمطلقدارد.امادردنیایواقعیوضعیتیپیشمیآیدکهکه
یککشوردرتولیدهردوکاالمزیتمطلقوکشوریدیگردرتولیددوکاالبیفایدگیمطلقداشته
باشد.دیویدریکاردوبابیاننظریهمزیتنسبیبهحلاینمشکلمیپردازد(.جرالدمایر )9332،

2-3-2مزیتنسبیازدیدگاهریکاردو(3تئوریکالسیکها) 
بهعقیدهریکاردوکشوریکهدرتولیدهردوکاالبابیفایدگیمطلقروبروستمیبایستدرتولیدو
صادراتکاالییفعالیتکندکهبیفایدگیمطلقکمتریدارد،اینهمانکاالییاستکهکشوردر
تولیدآنمزیتنسبیدارد.ازطرفدیگربایدبهوارداتکاالییبپردازدکهدرتولیدآنبیفایدگی
مطلقبیشتریدارد(.رحیمیبروجردی )9311،
درنظریهمزبور،نیرویکارتنهاعاملتولیداستوبهنسبتثابتدرتولیدتمامیکاالهابهکار
میرودوهمگناست.ازآنجاکهاینفروضباواقعیتسازگارنیستند،بنابرایننظریهارزشکارباطل
میشود.چراکهنیرویکارتنهاعاملتولیدیدرتولیدهمهکاالهامحسوبنمیشودوبهنسبتثابت
نیزدرتولیدبهکارنمیرود.همچنیننیرویکارهمگننیستونسبتبهمهارت،تخصصوآموزشو
بهرهوریدستمزدهایمتفاوتیدارد.الگویریکاردوتنهادوکشورودوکاالراموردنطرقرارمیدهدو
نتیجهآناینبودکهنسبتبهرهوریعواملدرکاالیصادراتیبیشازکاالیوارداتیاستاماوقتی
Smith. A
The Wealth of Nations
David Ricardo
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کهبیشازدوکاالدرنظرگرفتهمیشدوکاالهارابهترتیببهرهوریآنهادرجهبندیمیکردند
تعییناینکهکدامیکازکاالهاصادروکدامیکواردمیشوندبراساسنظریهریکاردو امکانپذیر
نبود(.مبارک )9331،
در سالهای  9191تا  9136دو اقتصاددان سوئدی به نامهای الی هکشر 9و برتیل اوهلین2
درصددتوضیحالگویتجاریوتحلیلتاثیرتجارتبینالمللبرتوزیعدرآمدکشورهایدرگیرتجارت
برآمدند .این دو با بهرهگیری از نظریه موجودی عوامل و شدت کاربرد عوامل نظریه مهمیرا بیان
نمودند .

3-3-2نظریههکشر–اوهلین 
براساسایننظریهکشوردرکاالییمزیتنسبیداردکهعواملتولیدکنندهآنکاالبهطورنسبیدر
کشور بهوفور یافت شوند .یعنی کشور سرمایه دارمبادرت به صادراتکاالهای سرمایه بر و کشور
کارداربهصادراتکاالهایکاربراقداممیکند(.جرالدمایر )9332،
در نظریه هکشر – اوهلین موجودی عوامل ثابت فرض میشود اما در دنیای واقعی تجارت
موجبتغییرذخایروموجودیعواملمیشود.عواملکمیاب،فراوانتروعواملفراوانبهطورنسبی
کمیابمیشوند.نظریاتزیادیبرایپاسخگوییبهنظریههکشر–اوهلینورفعمشکالتایننظریه
مطرحشدهاندکهبهتعدادیازآنهامیپردازیم .

4-3-2معمایلیانتیف 3
درسال 9153واسیلیلیانتیفتصمیمگرفتسازگارینظریههکشر– اوهلینراباالگویتجارت
ایاالتمتحدهآمریکانشاندهد.ازآنجاکهآمریکاکشوریبافراوانیسرمایهاست،انتظارمیرفت
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کاالهای صادراتی در مقایسه با کاالهای وارداتی از نسبت سرمایه به نیروی کار بیشتری برخوردار
باشند .نتایج حاصله حاکی از سرمایه برتر بودن وارداتدر مقابل صادراتبود کهکامال متناقض با
پیشبینیهکشر– اوهلینبودوبههمینسببآنرامعمایلیانتیفمینامند.اماویدرتوجیه
یافتههایخودادعامیکندکهنیرویکارآمریکاییبهدلیلبرخورداریازمدیریتبسیارقوی،مهارت
و آموزش باال و انگیزههای بسیار نیرومند در مقایسه بانیرویکار سایر کشورها ازتفاوتهایکیفی
برخورداراست .
گروهیازاقتصاددانانمعمایلیانتیفرادرتاییدالگوهایخودمثلشکافتکنولوژیک،سیکل
تولیدیوتجارتماوراءالصنایعبهکارمیبردند(.رحیمیبروجردی )9311،
یکیدیگرازمواردیکهدرنظریههکشر– اوهلینخودنماییمیکندتفاوتقائلنشدهبین
نیرویکارماهروغیرماهراست.شولتسجهتتکمیلمعمایلیانتیف،نظریهسرمایهومهارتهای
انسانیراارائهمیکند .


4-2مزیتاکتسابی 
9-4-2نظریهسرمایهومهارتهایانسانی 
درسال 9161میالدیتئودورشولتس 9برایاولینبارنظریهسرمایهانسانیرادرادبیاتاقتصادی
مطرحکرد.گری بکر 2در سال 9164این نظریهراتکمیل نمود .طبق این نظریه امروزهدر دنیای
صنعتییکیازوجوهبارزتمایزمیانکشورهانیرویکارمتخصصوآموزشدیدهآنهاست،کشورهایی
کهنیرویکارآموزشدیدهوماهردارندبهتولیدوصادراتکاالهایمهارتبراقداممیکنند.درنظر
گرفتن سرمایه انسانی پاسخی برای معمای لیانتیف میتواند باشد .در مطالعه کاربردی دیگری که
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بالدوین 9در سال  9179انجام داد نشان داده شد که صادرات کشور آمریکا دربرگیرنده نیروی کار
متخصصاستدرحالیکهوارداتاینکشوربخشاعظمیازنیرویکارغیرماهررادربرمیگیرد .
فرضیکهدرتمامنظریههاتااینجاوجودداشتفرضرقابتکاملبوددرحالیکهدردنیای
خارجازنظریهها،انحصارنقشمهمیدرتجارتبینالمللایفامیکند.دربازاررقابتکاملهریک
ازبنگاههایاقتصادینمیتوانندبرقیمتمحصوالتشانتاثیریبگذارند،درحالیکهدررقابتناقصهر
بنگاهاقتصادیبرقیمتکاالهاییکهبهفروشمیرسانندتاثیرمحسوسیدارند .

2-4-2نظریهشباهتترجیحات 
ایننظریهبانظریاتکالسیکهاوهکشر– اوهلینتفاوتاساسیدارد،طبقنظریاتقبلکشورها
کاالهایغیرمشابهیراواردوصادرمیکنندچراکههرکشوریدرتولیدکاالییکهعواملتولیدآن
بهوفوریافتمیشودتخصصمییابد.درمقابلنظریهشباهتترجیحاتروشمتفاوتیراپیشنهاد
میکند.لیندردرسال 9169براینباوربودکهصادراتهرکشوردنبالهوگسترشتولیدبرایبازار
داخلیاست.تولیدمزبوربااکثریتمردمکشورتولیدکنندهمطابقتدارد.تقاضایاقلیتجامعهکه
سلیقهایمتفاوتدارندرامیتوانباوارداتازکشوریکهاکثریتمردمآنبااقلیتمردماینکشور
همسلیقههستندتامیننمود .

3-4-2نظریهبرگشتتقاضا 
یکیازنظریاتیکهممکناستتاحدودیجوابگویمعمایلیانتیفباشدنظریهبرگشتتقاضاست.
درمدلهکشر– اوهلینفرضبراینبودکهدوکشورسلیقهیکسانولیموجودیعواملمتفاوتی
دارند،اینفرضسببپایینبودننسبتنرخبهرهبهدستمزددرکشورسرمایهدارونسبتدستمزد
بهنرخبهرهدرکشورکاردارمیشد .
Baldvin
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حالاگرفرضفوقرانادیدهبگیریموفرضکنیمهرکشورتمایلشدیدیبهمصرفکاالیی
داردکهدرآنمزیتنسبیدارد،ممکناستفرضادرکشورسرمایهدارباوجودموجودیفراوان
سرمایه نسبت به نیروی کار به دلیل باال بودن تقاضا برای کاالی سرمایه بر از نسبت نرخ بهره به
دستمزدباالتریدرمقایسهباکشورکارداربرخوردارباشد.دراینوضعیتتولیدداخلجوابگونبودهو
کشورسرمایهدارمجبوربهوارداتکاالهایسرمایهبروکشورکاردارمجبوربهوارداتکاالهایکاربر
میشود .

4-4-2الگویپیشرفتوشکافتکنولوژی 
تحقیقوتوسعهازارکانمهمپیشرفتکشورهایصنعتیاست.کشورهاقادرخواهندبودازاینطریق
درتولیدکاالهاییکهتاکنونبهبازارعرضهنشدهاندمزیتنسبییافتهوشروعبهصادراتآنکنند.
درمطالعهمشترکیبهوسیلهگروبر،مهتاوورنوندرسال9176تحقیقوتوسعهبهعنوانعاملمهم
درروندتولیدکشورهاقلمدادشدوافزایشهزینهدرآنراشاخصیبرایمزیتنسبیمحسوبمی-
کنند.درصورتیکهکشوریازروندفوقبهرهجویدوصادراتکاالهاییکههنوزتوسطسایرکشورها
تقلید نشده را داشته باشد برای روند تجاری این کشور نمیتوان از نظریه موجودی عوامل تولید
استفادهکردچراکهصادراتاینکشوربرپایهشکافتکنولوژیکمیباشد(.جرالدمایر )9332،

5-4-2الگویچرخهتولیدی 
عالوهبرالگویشکافتکنولوژی،الگویچرخهتولیدینیزمزیتنسبیدینامیکیبرایمحصولجدید
وروندتولیدیجدیدراتوضیحمیدهد.اینالگودرسال 9163توسطریموندورنون 9ارائهگردید.
اینالگوبرایهرمحصول3مرحلهدارد .

Vernon
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مرحله نوپایی محصول جدید :کشور دارای انحصار موقت است و تقاضا برای محصول کشش
کمیدارد.
مرحلهدرحالرشدمحصولجدید:کشورهایدیگربهتقلیدتکنولوژیوتولیدمحصولجدید
میپردازندوتعدادتولیدکنندگانافزایشمییابد.
مرحلهبلوغ:انحصارموقتازکشورابداعکنندهگرفتهمیشود.دراینمرحلهمحصولاستاندارد
میشودواینمشخصهاصلیالگویچرخهتولیداست.
درمرحلهسوماگرکشورابداعکنندهباریدیگرابداعجدیدیانجامدهد،چرخهتولیدیبه
شرحفوقدوبارهتکرارمیشود(.جرالدمایر )9332،



6-4-2الگویشکافتکنولوژی 
دردهه9131نظریهپاسینیوکروگمن9ازمقبولیتبسیاریبرخوردارشد.دیدگاهاصلیتکنولوژیک
درخصوصتجارتبراینعقیدهاستکهاهمیتعاملتکنولوژیدرتعیینروندتجارتبهتدریجدر
طولزمانوبواسطهسهولتدرانتقالتکنولوژیکاهشمییابد.درسال 9137رابطهبینتجارتو
رشدتکنولوژیتوسطکروگمنبهمعرفیمزیتنسبیپویامنجرگردید.دراینمفهوممزیتاکتسابی
Krugman
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بودهوهمراهباتغییردرموجودیعواملوفناوریتغییرمیکند.بکارگیریصرفههایمقیاس،کارایی
درتولیدوتخصصومهارتنیزازجملهعواملیهستندکهسببتغییردرمزیتنسبیمیشوند.
(پژویانوفقیهنصیری )9333،
کروگمندرمقاالتدیگریبیانمیکندحتیاگربرخوردارینسبیازعواملدرتمامکشورها
یکسانباشد،رقابتناقصبامتنوعنمودنمحصوالتیاصعودینمودنبازدهبهمقیاسباعثمیشود
دوبارهدالیلیبرایتجارتوجودداشتهباشد،کهبروجودتجارتدرونصنعتیدرمقابلتجارتبین
صنعتیتاکیددارد .
نسبتقابلمالحظهوفزایندهایازتجارتبینالمللی،یعنیدرحدودیکچهارمازتجارت
جهانی،تجارتدرونصنعتیاست.ایننوعنجارتدرمحصوالتمشابهولینهیکسانتوسطمخارج
تحقیقوتوسعهونوآوریهاییکهموجبایجادتنوعدرمحصوالتمیشودتعیینمیگردد.کشورهای
توسعهیافتهصنعتیکهبایکدیگرتجارتمیکنندعمدتاوضعیتبرخورداریعواملیکساندارندودر
نتیجهدارایتجارتدرونصنعتیبیشترینیزمیباشند،درحالیکهکشورهایکمترتوسعهیافتهدر
تجارت با کشورهای صنعتی عمدتا دارای نسبتهای عوامل متفاوت هستند و تجارت آنها تا حدود
زیادیتجارتبینصنعتیاست(.کروگمن )9131،

7-4-2نظریهمزیترقابتی 1
درسیرتکویننظریاتمزیتبهدیدگاهدیگریباعنوانمزیترقابتیکهتوسطمایکلپورتر2درسال
 9111مطرح شد میرسیم .وی معتقد است یک کشور با توجه به ویژگیهای خاص خود میتواند
محیطی فراهم کند که خلق مزیت رقابتی توسط بنگاههای داخلی تشویق شود .در این دیدگاه بر
ماندگارییککشوردرصحنهرقابتجهانیتاکیدمیشود.تفاوتدرساختاراقتصادملی،فرهنگی،
ارزشهاونهادهاوتاریخکشورهابزمزیترقابتیکشورهاتاثیرداردوکشوریکهبتواندازاینعوامل
Competitive Advantage
Porter, Micheal
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در توسعه نقش بنگاههای خود استفاده موثر نماید ،شرایطی را فراهم میآورد که نقش بنگاههای
اقتصادیآندراقتصادبینالمللبهطورمستمرافزایشیابد(.جانی )9311،
پورتربهنقشکلیدیرقابتداخلیدرایجادصنایعبرتردرسطحبینالمللیاشارهمیکندو
اینامردربرخیازکشورهاازجملهژاپنقابلمشاهدهاستبهطوریکهژاپندرصنایعیازقبیل
خودرو،موتورسیکلت،ابزارآالتموسیقی،دوربینوویدئوو....کهدارایرقابتداخلیاستپیشرو
میباشد،برعکسدرصنایعیکهرقابتداخلیدرآنهاضعیفاستموفقیتبینالمللیندارد(.پورتر،
 )9111
نظریهپورتربااستقبالوسیعیازاقتصاددانانهمراهشد.براساسنظریهپورتر،کشورهایکم
درآمدبایدتکیهخودراازمزیتنسبیشان(شاملنیرویکارارزانومنابعطبیعیفراوان)بردارندو
مزیترقابتیخودراتوسعهدهند(پورتر.)2113،برایاینکهثروتوکامیابیبوسیلهفعاالناقتصاد
(توسط بنگاهها و دیگر نهادهای تولیدی) خلق شود ،محیط کسب و کار نقش محوری دارد .بهبود
فضایکسبوکارنیزلزومامتناظربادخالتدولتنیستبلکهیکروشعمدهبهبودمحیطتجاری
تشکیلزنجیرههایعرضهومجموعههایتولیدی(خوشهها)دریکزمینهاقتصادیخاصاست(کاوه،
 )9331

3-4-2نظریهشومپیتر 1
عاملیکهدرنظریهمزیترقابتینسبتبهسایرنظریههابیشترموردتوجهقرارگرفتهتاکیدبرکارایی
و بهرهوری از طریق ایجادفضایرقابتی است .پورتر معتقد استکه رقابت داخلیموجب افزایش
کاراییبنگاههاودرنتیجهارتقاءتواناییآنهابرایرقابتدرسطحبینالمللوبنگاههایخارجی
خواهدشد.امانکتهحائزاهمیتنوعرقابتیاستکهدراینمباحثبرآنتاکیدمیشود .

Schumpeter
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دردیدگاهمکتبنئوکالسیکدرجهرقابتبراساستعدادبنگاههایمشابهونهبراساسرفتار
رقابتیتعیینمیشود.درحالیکهمخالفینایننظریهمعتقدندکهاینوضعیتاساسادرگیرهیچ
رقابتینیست.دراینراستاشومپیتروهایکرقابترایکفرایندپویامیدانندکهطیآنروشهای
تولید و محصوالت برتر معرفی میشوند .در این خصوص شومپیتر اصطالح تخریب آفریننده را به
فرایندرقابتنسبتمیدهدومعتقداستکهرقابتدردرونخودنیرویمحرکوپیشبرندهایبه
نامابداعونوآوریدارد.بنگاههاازطریقنوآوریوابداعمیتوانندهزینههایخودراکنترلنمایندوبه
کیفیتبهتریدستیافتهوبقایخودرادربلندمدتتضمیننمایند.دراینرویکردخلقمزیت
رقابتی با ارائه محصوالت برتر و نوآوری همراه بوده و به ارتقاء بهرهوری در طول زمان میانجامد
(خدادادکاشی )9335،
نکتهمهمازنظرشومپیتروبهطورکلیدر ایندیدگاهضرورتوجوددرجهایازانحصاردر
ساختاربازاربرایشکلگیریچنینفرایندیازرقابتاستچراکهقدرتانحصاریبهمفهومتوانایی
جذبسودحاصلازمعرفیمحصوالتبرتروروشهایجدیدبودهومنابعالزمرادراختیارانحصارگر
برای تالش در جهت فعالیت نوآورانه و ابداعات پر ریسک (سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و
توسعه)فراهممینماید .

5-2پیشینهتحقیق 
پژوهشگرانبرایتوصیفصادراتغیرنفتی،روشهاومتغیرهایمتفاوتیرامورداستفادهقرارداده
اند که در اکثر آن ها ،تاثیر متغیرهای قیمتی بر صادرات غیرنفتیدر سطح کالنموردتوجهقرار
گرفتهاستکهازآنجمله،میتوانپژوهشهایمحسنخان (،)9174آلندردروف،)9171(9هاشم
پسران (،)9134محسنبهمنیاسکویی(،)9372احمدشهشهانی(،)9357مجیداسماعیلی(،)9361
ابراهیم هادیان ( ،)9377محمد نوفرستی و عرب مازار ( ،)9373محمدرضا مقیمی ( ،)9375رستم
Derdroof Alen
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نادری()9377رابیانکرد.درپژوهشهایمذکور،متغیرهاییمانندقیمتکاالهایصادراتی،درآمد
خارجیان،نرخارز،شدتتبلیغات،شدتتحقیقات،تولیدناخالصداخلیوغیرهبهعنوانپارامترهای
موثر بر صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گرفته است .در پژوهشهای ایتو ،9مصلح الدین اعجاز
قانی2وآلبرتزافاک3نقشعواملغیرقیمتیدرسطحصنعتوبنگاهموردتوجهقرارگرفتهاست.آثار
رضا پاکدامن ( ،)9377شاکری ( ،)9333شاه آبادی ( ،)9333طیبی و همکاران ( ،)9336مبارک
(،)9331فالحیودهقانی(،)9331اصغرپور()9319ودهقانی()9313نیزازپژوهشهایداخلی
دربارهاینموضوعاست.درزیربهتعدادیازاینتحقیقاتمیپردازیم .

9-5-2مطالعاتانجامشدهدرخارجازایران 
9-9-5-2تعیینکنندههایعملکردصادراتپاکستان 
مصلح الدین اعجاز قانی و محمود تاریک در سال  2111با انجام مطالعهای در خصوص عملکرد
صادرات،سنبنگاه،مالکیت(متغیردامیمدل)،سرمایهگذاری،موقعیتبنگاهودرجهاعتباررابر
صادراتموثردانستهاند.تمرکزاینمطالعهبرچهاربخشصادراتیپارچه،چرم،محصوالتکشاورزیو
شیالتمیباشد.مدلارائهشدهدراینمقالهکهدرآنروشحداقلمربعاتمعمولیبرایدادههای
مقطعیاستفادهشدهبهصورتزیرمیباشد :


( )9-2
کهدرآن Cer ،DFinv،DInvest،Ownership،Age،Expو DLocبهترتیببهصادرات
غیرنفتی،سنبنگاه،مالکیت،سرمایهگذاری،مدیریت،درجهاعتباروموقعیتبنگاهاشارهدارد .

Ito
Musleh Ud Din- Ejaz Ghani
Albert Zeufack

21

1
2
3

نتایجحاکیازآناستبنگاههاییکهتحتمالکیتخارجیهستندبهدلیلدسترسیراحتتر
بهتکنولوژیدرمقایسهبابنگاههایبامالکیتداخلیعملکردصادراتبهتریدارند.سرمایهگذاریو
بکارگیریتکنولوژی،تواناییمدیریتیوموقعیتقرارگیریبنگاهدرمکانیکهدرخوشههایصنعتی
شکلگرفتهودسترسیآسانتریبهحملونقلبینالمللیدارندنیزعاملموثردردسترسیبه
بازارهای جهانی بوده و بر صادرات تاثیر مثبت و معنیدار دارد .فقدان گواهی استاندارد کیفیت در
تولیدکاالهایصادراتی،دراینمطالعهعاملیمحدودکنندهبرایصادراتعنوانشدهاست .

2-9-5-2هزینهتحقیقاتوتوسعه،رقابتداخلیوعملکردصادراتیبنگاههایژاپن 
کیوهیکوایتومطالعهایرادرزمینهصادراتبرایصنایعژاپندرسال9113انجامدادهاستکهسه
فاکتور اندازه بنگاه ،موقعیت رقابتی بنگاه و هزینه انجام شده در واحدهای  R & Dرا بر عملکرد
صادراتموثردانستهاست.انتخابتاثیرسیاستهایR & Dبرصادراتتصادفینبوده،چراکههسته
استراتژیکاریبرایبنگاههانوآوریتکنولوژیکاست.مدلموردبررسیتوسطویبهشرحزیرمی-
باشد :


( )2-2
کهدرآن Indr،Leader،Assets،R & D،Exportبهترتیببهصادراتغیرنفتی،هزینه
تحقیقوتوسعه،میزانسرمایه،موقعیتبنگاهوشدتR & Dصنعتاشارهدارند .
نتایجحاصلازبرآوردمدلفوقنشانمیدهدکهاندازهبنگاهتاثیرمعنیدارومثبتبرصادرات
بنگاههاداشتهدرحالیکههزینهانجامشدهدرR & Dبرصادراتتاثیریندارد .
درپژوهشایتو،بهرابطهبینرقابتداخلیوصادراتتوجهشدهوبرایننکتهتاکیدگردیده
استکهبنگاههایبزرگکهنقشرهبررادربازاردارند،بازارهایداخلیراتحتسلطهخوددارندو
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بنگاههایحاشیهایمجبوربهجستجودربازارهایخارجازکشورشدهوبدینترتیب،صادراتدراین
صنایعشکلگرفتهاست.البتهشایانذکراستکهدربرخیپژوهشها،رابطهبیناندازهبنگاهوسهم
صادراتازفروش،رابطهUشکلداردودربرخینیزبیندومتغیرمذکور،رابطهمثبتبرقراراست .

3-9-5-2عملکردصادراتدرصنایعآفریقاوآسیا 
آلبرتزوفاکدرسال 2112درمقالهایتحتعنوان"عملکردصادراتدرصنایعآفریقاوآسیا" به
بررسیتاثیرویژگیبنگاههاوشدتمهارتبرصادراتصنایعنساجیوپارچهبافیبرایسهکشور
هند،کنیاوغناپرداختهاست.مدلموردبررسیویعبارتستاز :
( )3-2

 FC،SKI ،X/Yبه ترتیب بیانگر نسبت صادرات به کل محصول تولید شده ،شدت مهارت و
ویژگیهایبنگاه(سنبنگاه،اندازهبنگاه،مالکیتخارجی،سرمایهبهکارگرودستمزد)میباشد.نتایج
حاصلازبرآوردمدلنشانمیدهدکهرابطهمعنیداریبینشدتمهارتوعملکردصادراتدر
صنعتنساجیوپارچهبافیدرغنا،هندوکنیاوجودندارد.همچنیناندازهبنگاهومالکیتخارجی
تاثیرمثبتوسنبنگاهرابطهمعکوسیباعملکردصادراتدرهرسهکشوردارد .

4-9-5-2فشاروارداتوعملکردصادراتدرکشورهایدرحالتوسعه 
یکمطالعهتجربیتوسطخانونایت 9درسال 9131میالدیتحتعنوانمحدودیتهایوارداتیو
عملکردصادراتدرکشورهایدرحالتوسعهبرای34کشوردرحالتوسعهانجامشدهاست.آناندر
مورداینکشورهابرایننکتهتاکیدداشتهاندکهدراینکشورهابرایتولیدکاالهایصادراتیهمواره
ازنهادهایوارداتیاستفادهمیشودلذا محدودیتهایوارداتیمیتواندبرعملکردبخشصادراتاثر
Khan & Knight
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1

منفیداشتهباشد.ازاینرومتغیروارداترابعنوانیکمتغیرتوضیحیدرنظرگرفتهاندوفرمتابعی
زیررابرایعرضهصادراتارائهنمودهاند .
( )4-2


: X tsارزشصادراتدردورهt

:PXقیمتکاالهایصادراتی(شاخصقیمتصادرات) 
:Pdقیمتکاالهایداخلی 
  : X ts1ارزشصادراتدورهقبل 
 : y tتولیدناخالصداخلیدردورهt

نتایجحاکیازآناستکهتمامیمتغیرهارابطهمثبتومعنیداریباعرضهصادراتدارند.
همچنینتابعتقاضایصادراتبهفرمزیرمیباشد :
( )4-2

:Ywدرآمدکشورهایواردکننده 
:Pxشاخصقیمتکاالهایصادراتی 
:Pwشاخصکاالهایجانشیندرکشورهایواردکننده 
: X td1ارزشصادراتدردورهقبل 
نتایجنشانمیدهدتقاضایصادراتبادرآمدکشورهایواردکنندهنسبتمستقیموباشاخص
قیمتنسبیصادرات()px/pwنسبتمعکوسدارد .
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2-5-2مطالعاتتجربیدرایران 
9-2-5-2اثرسرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعهبرصادراتدرایران( )9331
اصغرمبارکدرسال9331مطالعهایباعنواناثرسرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعهبرصادراتدر
ایرانراانجامدادهاستکهجامعهآماریآنشاملنهگروهصنعتی(کدهایISICدورقمی)میباشد
در اینمطالعه عالوه بر متغیر مخارج تحقیق و توسعه،تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز موثرواقعی،
مقدار سودآوری هر صنعت،اندازه بنگاه ،سهم مواد اولیه خارجی بر روی حجم صادرات نیز بررسی
شدهاست .

مدلاینمطالعهبهقرارزیراست :
( )5-2




که در آن  LEXEلگاریتم نرخ ارز موثر واقعی به قیمت ثابت سال  LPRO ،9376ارزش
سودآوریهرصنعت LSSIZE،لگاریتممربعاندازهبنگاه FOR،سهممواداولیهخارجیوLMRDP

لگاریتمتحقیقوتوسعهمیباشد .
نتایجحاکیازآنستکهدردورهموردمطالعهنرخارزموثرواقعی،مقدارسودآوریهرصنعتو
اندازهبنگاهتاثیرمثبتبرصادراتدارد،سهممواداولیهخارجیتاثیریبرصادراتنداردومخارج
تحقیقوتوسعهباسهوقفهدربرخیکدهاتاثیرمثبتومعنیدارودربرخیدیگربیمعنیاست.
مطالعهانجامشدهتوسطمبارک،بهمزیترقابتیارائهشدهتوسطپورترکهمحیطفعالیتبنگاههاو
درواقعساختاربازاررادررقابتپذیریبنگاههاموثرمیداند،توجهنشدهاستایندرحالیستکه
پورتربهنقشکلیدیرقابتداخلیدرایجادصنایعبرتردرسطحبینالمللیاشارهمیکندواینامر
دربرخیازکشورهاازجملهژاپنقابلمشاهدهاستبهطوریکهژاپندرصنایعیازقبیلخودرو،
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موتورسیکلت،ابزارآالتموسیقیودوربینوویدئوو....کهدارایرقابتداخلیشدیداستپیشرومی
باشدبرعکسدرصنایعیکهرقبتداخلیدرآنهاضعیفاستموفقیتبینالمللیندارد .
همچنین این رویکرد که هزینه انجام شده در واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس نظریه
شومپیترتحتتاثیردرجهرقابتیبازاربودهوازآنطریقبربهروریودرنتیجهبرصادراتمیتواند
موثرباشددرمطالعهمبارکلحاظنشدهاست.بههمیندلیلنتایجمطالعهویبدونپاسخبهاین
پرسشکه"چراهزینهانجامشدهدرواحدهایتحقیقوتوسعهدرصادراتبرخیازصنایعموثروبر
صادراتبقیهصنایعبیتاثیراست"،رهاشدهاست.شایانذکراستسودآوریبنگاههادرمطالعه
مبارکازتفاوتبینارزشفروشوهزینههابدستآمدهکهساختاربازاررامدنظرقرارنمیدهد .
عالوهبرمواردفوقبسیاریازمتغیرهایارائهشدهدرمطالعاتبارویکردخردهمانندشدت
سرمایه،سرمایهانسانی،ساختاربازاردربررسیصورتگرفتهتوسطمبارکلحاظنشدهاست.ضمن
اینکهاستفادهازصنایعباکدهایدورقمی ISICبرایبررسیتفاوتدرویژگیهایصنایعدرسطح
خردوتاثیرآنهابرصادراتبرآورددقیقیارائهنمیکند .

2-2-5-2بررسیرابطهتعاملیکوتاهمدتوبلندمدتتورموعرضهصادراتغیرنفتیدرایران 
طیبیوهمکارانشدرمقالهحاضربهدنبالآنبودندکهتاثیرتورمرابرعرضهصادراتغیرنفتیمورد
بررسیقراردهندوبهآزموناینفرضیهبپردازندکه" تورمدربلندمدتبرصادارتغیرنفتیاثر
منفیدارد،امادرکوتاهمدت،باعثرشدمحدودیدرصادراتغیرنفتیمیگردد".برایاینمنظور
آنهاباارئهیکچارچوبنظریوبااستفادهازروش"یوهانس -جوسیلیوس" رابطهبلندمدت،و
استفادهازمکانیسمتصحیح-خطارابطهکوتاهمدترابراساسمدلذیلبرآوردنمودند .
( )6-2
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کهدرآن LM, LEF, LGDP, LDCPI, LXNOبه ترتیبلگاریتمصاداتغیرنفتی،قیمت
هاینسبی،تولیدناخالصداخلی،نرخارزموثرصادراتیوحجمپولمیباشد.نتایجاینمطالعهبه
طورکلیبرکنترلتورمبااعمالسیاستهایاقتصادی،ازجملهسیاستهایپولوارزی،واتخاذ
تصمیماتالزمبرایدستیابیبهتوسعهصادراتغیرنفتیتاکیددارد .

3-2-5-2بررسیتاثیرسیاستهایارزیدرتوسعهصادراتغیرنفتیکشور 
یاوری،قلیزادهوآقاییدرپژوهشیبهبررسیتاثیرسیاستهایارزیدرتوسعهصادراتغیرنفتی
ایران پرداخته اند سوال اساسی آن ها این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات
غیرنفتیصورتگرفتهاست؟ 
دراینمطالعه،تالشگردیدهتادرپاسخبهاینسوالاساسی،نقشپیمانارزیوسیاتتک
نرخیارزبراینبخشصادراتکشوربهصورتکمیبرآوردگردد.بههمینمنظور،بابهکارگیری
روشخودرگرسیونبرداریباوقفههایگسترده()ARDLوبااستفاده ازدادههایآماریسهدهه
گذشته،مدلیبرایعرضهصادراتغیرنفتیایرانتخمینزدهشدهاستکهشکلتبعیآنبهصورت
ذیلمیباشد .
( )7-2




کهدرآنEXNi ,PFi ,PDi ,yFi ,yDiبهترتیببهدرآمدداخلی،درآمدجهانی،شاخصقیمت
داخلیوشاخصقیمتجهانیاست.یافتههایاینپژوهشنشانمیدهددرطولتمامیسالهای
موردبررسی()9337-9356بااجرایسیاستپیمانسپاریارزی،سطحصادراتغیرنفتیکاهش
یافته،اماسیاستتکنرخیشدنارزتاثیرمثبتیبراقزایشصادراتغیرنفتیایرانداشتهاست .

4-2-5-2عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتیدرایرانبااستفادهازروشانگل-گرنجر 
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ولدخانیدرمقالهخودتحتعنوان"عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتیدرایران"کوشیدهاستتا
بااستفادهازروشهایهمگراییانگل -گرانجرویوهانسون 9عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتی
دریکافقزمانیبلندمدت()9372-9333رامشخصکند.مطابقمبانینظریوواقعیاتموجود
دراقتصادایران،تابعصادراتغیرنفتیبصورتزیرتصریحشدهاست :
( )3-2



:Pwشاخصتعدیلقیمتبرایمحصولناخالصداخلیکلجهان( )9=9369
:NOXصادراتنفتیکشوربهقیمتجاری(میلیوندالر) 
:CNOX=NOX/Pwصادراتغیرنفتیبهقیمتثابت(9369میلیوندالر) 
:BMERنرخارزدربازارآزاد 
:NOVمجموعارزشافزودهدربخشهایکشاورزی،معدن،صنعت،حملونقلوارتباطاتبهقیمت
ثابت(9369میلیاردریال) 
 :OPENشاخص میزان باز بودن اقتصاد که به صورت نسبت مجموع واردات به محصول ناخالص
داخلیمحاسبهشدهاست .
:DUMمتغیرمجازی،برایسالهای9364-9361عددیکوبقیهسالهاصفرمیباشد .
مطابقآزمونهمگرایییوهانس،فقطوجودیکبردارهمگراییبینچهارمتغیراصلیتایید
میشودلذابااستفادهازروشانگل-گرانجردرمرحلهاولودومرحلهدومتخمینمعادالتباروش
حداقلمربعاتمعمولی،نتایجتجربیزیربهدستمیآید .

Engle – Granger & Johanson Cointegration Technique
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1

( )1-2


با توجه به اینکه تمامی متغیرها در معادله فوق همگی )( I(1انباشته از درجه یک) بوده و
جمالتخطایبهدستآمدهنیز) I(0است،میتواننتیجهگرفتکهروشهمگراییانگل -گرانجر
نیزهمچونروشیوهانسوجودیکرابطهبلندمدتبینصادراتغیرنفتیمتغیرهایسمتراست
راتاییدمیکند،یعنییکرابطهبلندمدتبینصادراتکاالیغیرنفتیو"نرخارزدربازارآزاد"،
مجموعارزشافزودهدربخشهای تجارتو"میزانبازبودناقتصادکشور" وجودداردواینسه
متغیر،صادارتغیرنفتیرابهطورمستقیمومثبتتحتتاثیرقرارمیدهند.بهسخندیگراگرچه
دولتدرکوتاهمدتمیتواندسیاستهایتحدیدوارداتیامهارنرخارزرابراقتصادتحمیلنماید.
اماروابطبلندمدت وعلینشانمیدهدکهاینسیاستها،درنهایتمنجربهکاهشصادراتغیر
نفتیخواهدگردید.نکتهدیگردرموردترکیبارزشافزودهدرکشورمیباشد،یعنیهرقدررشد
اقتصاددربخشهایتولیدکاالبیشترباشدآنگاهصادراتغیرنفتیافزایشبیشتریخواهدداشت .

5-2-5-2عواملتعیینکنندهصادراتدرایران( )9333
دراینمطالعهکهتوسطشاکریصورتپذیرفته،نقشعواملتاثیرگذارقیمتیوعواملغیرقیمتی
برصادراتغیرنفتیموردمطالعهقرارگرفتهاست.بهاینمنظور،صادراتغیرنفتیتابعیازدومتغیر
قیمتینرخارزآزادونرختورمودومتغیرمبناییبهرهوریورقابتپذیریدرنظرگرفتهشدهواز
تکنیک  ARDLبه منظور برآورد مدل استفاده شده است .شکل تابعی صادرات غیر نفتی در این
مطالعهبهصورتذیلمیباشد :
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( )91-2




کهدرآنXمقدارصادراتغیرنفتیBE،نرخارزدربازارآزادAP،نرختورمPRP،بهرهوری،
 Zسنجشرقابتپذیریو Wمیزانتاثیراتجنگتحمیلیاست.شاکریمعتقداستکهنرختورم
بهترازشاخصقیمتهانوسانپذیریقیمتهارانشاندادهوازاینروبهجایسطحقیمتازنرخ
تورماستفادهمینمایدنتایجحاصلازبرآورداینمدلنشانمیدهدکهصادراتغیرنفتیبهطور
اساسیبهوضعیتمتغیرهایمبناییبهرهوریورقابتپذیریوابستهبودهامامتغیرهایقیمتینرخ
ارز،اگرچهبرصادراتتاثیرمثبتداشتهلیکن،اینتاثیرقابلمالحظهوتعیینکنندهنبودهاست.
نتیجهاینمطالعهنشانمیدهدکهبرایافزایشصادراتبایدتالش شودموانعکارکردموثرعوامل
قیمترفعشدهوارتقایصادراتغیرنفتیبرمتغیرهایغیرنفتی(مثلبهرهوریورقابتپذیری)
بیشترتاکیدشود .
دیگرتحقیقاتمهمانجامشدهدرداخلکشوربهشرحزیرمیباشد :
فالحیودهقانی()9331درمطالعهایبهبررسیتاثیردرجهتمرکزو هزینههایتحقیقوتوسعهبر
سودآوریصنایعایرانمیپردازند.آنهادراینمطالعهبااستفادهازدادههایصنایعباکدچهاررقمی
ایرانطیسالهای 9374-9339وبااستفادهازتکنیکدادههایتابلوییپویابهایننتیجهمیرسند
کهبینشدتتبلیغاتونرخسودآوریدرصنایعایرانرایطهمستقیمومعنیداروجوددارد.همچنین
براساسنتایجاینمطالعهنرخسودآوریصنایعمتمرکزایرانباالترازسایرصنایعموردبررسیبوده
است .
اصغرپوروهمکاران()9319درمطالعهایبهبررسیرابطهبیننوآوریوسهمبازاردرصنایع
نساجی،چرموپوشاکایرانمیپردازند.اینمطالعهکهبارویکردغیرخطیوبااستفادهازدادههای
بنگاههایصنعتیبادهنفرکارکنوباالترفعالدراینصنعتطیسالهای9374-9336انجامشده
است،وجودرابطهغیرخطیبینمتغیرهایفوقراتاییدمینماید .
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اصغرپوروهمکاران()9319درمطالعهدیگریبهبررسیرابطهبیننوآوریوبیثباتیسهم
بازاردرصنایعغذاییوآشامیدنیایرانمیپردازند.اینمطالعهکهبرایدورهزمانی9374-9333
انجامشدهاست،وجودرابطهمستقیمدربخشخطیوغیرخطیبینمتغیرهاینوآوریوبیثباتی
سهمبازاررادرصنایعموردبررسینشانمیدهد .
دهقانی()9312عواملموثربربیثباتیسهمبازارراباتاکیدبرنوآوریدرصنایعکارخانهای
ایرانوبااستفادهازتکنیکدادههایتابلوییورهیافتغیرخطیبررسینمودهونتیجهمیگیردکه
رابطهبیننوآوریوبیثباتیسهمبازاربهصورتغیرخطیاست .
دهقانی ( )9313در مقالهای دیگر به بررسی ارتباط بین شدت تبلیغات ،شدت تحقیقات و
پویاییرقابتدرصنایعایرانبااستفادهازتکنیکدادههایتابلوییبین 941کدچهاررقمیبخش
صنعت ایران طی سالهای  9374 -9333پرداخت ،نتایج از تاثیرمثبتو معنادارهر دو متغیر بر
پویاییرقابتداللتدارد،همچنیندراینتحقیقاثرمثبتومعنیدارمقداروقفهدارمتغیرپویایی
رقابتبرپویاییرقابتدرصنایعایرانموردتاییدواقعشد .
خالمطالعاتیکهدرتحقیقاتقبلیاحساسمیشودبررسیاینموضوعبررویشرکتهای
پذیرفتهشدهدربورساستکهدراینتحقیقموردکنکاشقرارگرفتهاست.
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فصل سوم
روش تحقیق
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9-3مقدمه 
اینفصلازپایاننامهاختصاصبهبررسیروششناسیتحقیقداشتهودرآنروشبررسیموضوعو
آزمونهایموردنیازبرایفرضیهدرراستایپاسخگوییبهسواالتمعرفیمیشود.همچنینمواردالزم
درراستایبررسیاثرساختاربازاربرصادراتشرکتهایغذاییوداروییعضوبورستهرانبراساس
معرفی جامعه آماری و نمونه براساس روش جمعآوری نمونه معرفی خواهد شد .درادامه نیز روش
تحقیقمعرفیشدهوبهبیانسواالتاساسیتحقیقوفرضیههاپرداختهمیشود.بامشخصشدن
چارچوباصلیموضوع،متغیرهایمستقلووابستهتحقیقمعرفیشدهودرادامهآنجامعهآماریو
نمونهمشخصشدهوتوضیحاتموردنیازدراینبخشدادهخواهدشد.درنهایتقلمروزمانیومکانی
تحقیقونرمافزاراقتصادیمورداستفادهبرایبررسیموضوعمعرفیمیشود .


2-3نوعوروشپژوهش
همانطور که میدانیم دو نوع تحقیق وجود دارد تحقیق بنیادی و تحقیق کاربردی؛ تحقیق بنیادی
تحقیقیاستکهاهدافمشخصتجارینداردودرآنسعیمیشوددانشونظریههابهطورعامو
خالصتوسعهوگسترشیابدوکاربردعملیدستاوردهایتحقیقموردتوجهنمیباشد .اما هدفاز
تحقیق کاربردی به دستآوردن درک یا دانش الزم برای تعیین ابزاری است که به وسیله نیازی
مشخصوشناختهشدهبرطرفگردد.درایننوعتحقیقاتهدفکشفدانشتازهایاستکهکاربرد
مشخصیرادربارهفرآوردیافرآیندیدرواقعیتدنبالکند .
تحقیق حاضر مطابق تعریف از نوع تحلیلی  -توصیفی میباشد زیرا با استناد به نتایج این
تحقیقبهبررسیتاثیرساختاربازاربرصادراتشرکتهایمنتخبغذاییوداروییعضوبورستهران
پرداختهمیشودودرهمینراستاسعیمیشودکهبهسواالتوفرضیههایتحقیقپاسخدادهشود.
براساسآنچهتااینمرحلهصورتپذیرفتهاست،بااستفادهازروشهایکمیواقتصادیچگونگی

02

تأثیرگذاریشاخصهایمعرفیشدهموردآزمونقرارمیگیرند.باتوجهبهیافتههاوعملکردمراحل
قبل،بهپاسخگوییسؤاالت،اثباتفرضیههاونتیجهگیریخواهیمپرداخت .


3-3تعریفعملیاتیمتغیرها
متغیرهایمورداستفادهدراینتحقیقبراساسمتغیرهایمستقلووابستهبهشرحزیرمیباشد :
متغیروابستهدراینتحقیقصادراتشرکتهایمنتخبغذاییوداروییعضوبورستهرانمی-
باشد .متغیرهای مستقل نیز شامل درآمد ناخالص ملی ،تورم ،نرخ ارز و شاخص ساختار بازار برای
لحاظکردنتاثیرساختاربازاربرصادراتمیباشددرادامهبهتعریفاینمتغیرهایپرداختهشده
است .
نرختورم :نرختورمشاملافزایشدرسطحعمومیقیمتها میباشد .شاخصقیمتبهعنوان
یک میانگین وزنی از نسبتهای قیمتی مربوط به اجزای فردی شاخص ،تعریف میشود .منظور از
نسبت قیمتی ،نسبت قیمت هر کاالدر زمان tبه قیمت همانکاال در سال پایه است و منظور از
اجزایفردیشاخص،تکتککاالهاوخدماتیاستکهدرشاخصقیمتیموردنظردرنظرگرفته-
شدهوموردبررسیقرارمیگیرد.شاخصقیمتیمصرفکنندهبااستفادهازفرمولالسپیرزمحاسبه
میشودوبرایمحاسبهشاخصقیمتیمصرفکنندهقیمتهایرایجدرسطحخردهفروشیاستکه
توسطمصرفکنندهنهاییپرداختمیشود .
تولیدناخالصملی:تولیدناخالصداخلیدربرگیرندهارزشمجموعکاالهاوخدماتیاستکه
طییکدورانمعین،معموالًیکسال،دریککشورتولیدمیشود .
نرخارز:نرخارزاسمیعبارتاستازقیمتهاینسبیپولرایجدوکشور.درحالیکهنرخارز
حقیقیعبارتاستازنرخارزاسمیضربدرنسبتسطحقیمتها :9

. Mankiw, 2010
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بهطوریکهدرمعادلهفوق eنشاندهندهقیمتنسبیکاالدردوکشورمیباشد.درواقع
نرخارزاسمیبیانگرنسبتدوقیمتونرخارزحقیقیبیانگرنسبتدوکاالاست.بهطوریکهنرخ
ارزحقیقیبیانکنندهنرخیاستکهدرآنمیتوانبهمبادلهیککاالازیککشوربهکشوراقدام
کردبهطوریکهاینعبارتبرابربارابطهمبادلهمیباشد .
صادرات :صادراتدرلغتبهمعنایانتقالکاالیاارسالوفرستادنکاالازجاییبهجایدیگر
چهدرداخلکشورویاازداخلبهخارجکشور،کهدراینمجموعهمنظورازصادرات،خروجکاالاز

قلمروگمرکیکشورموردنظراست.بطورکلیصادراتعبارتستازفروشکاال،خدماتکهاختیارآن
بهفرددیگریدرخارجازکشوردادهمیشود .
شرکتهاییاستکهدرحال

شاخصساختاربازار:در علماقتصاد،منظورازساختار بازار،تعداد
تولیدمحصولیکسانیهستند.انواعحالتهایساختاربازاربهصورتزیراست:


ساختاررقابتکامل :دراینحالت،تعدادزیادیخریداروتعدادزیادیفروشندهدربازاروجود
دارند.

ساختار رقابت انحصاری  :در این حالت نیز تعداد زیادی فروشنده یک نوع محصولخاص و
تعداد زیادی خریدار وجود دارند ،ولی فروشندگان از طریق ایجاد تمایز در محصوالت خود مانند
بهرقابتمیپردازند.

تغییر بستهبندی،ارتقایکیفیت

ساختارانحصارچندجانبه  :دراینحالت،تعدادکمیفروشندهوتعدادزیادیخریداروجود
دارد.
ساختارانحصارکامل  :اینحالت،زمانیاستکهفقطیکفروشندهوتعدادزیادیخریداردر
بازاروجودداشتهباشد .
04

دراینتحقیقبرایمحاسبهساختاربازاردرهرکد4رقمیISICازمقدارفروشدرهربخش
تقسیمبرتعدادبنگاههایفعالدرآنبخشاستفادهشد .


4-3روشهایآزمونفرضیه
بهمنظورآزمونفرضیاتآماریمراحلعمومیبهشرحزیربایداجراشود :
تعریففرضیههایآماری

و ،تعیینتوزیعنمونهگیریآمارهونوعآمارهآزمون،تعیین

سطحزیرمنحنی و ومحاسبهمقداربحرانیتصمیمگیری؛مهمترینواولینمرحلهدرآزمون
فرضآماریتبدیلفرضیهپژوهشیونقیضآنبهفرضیههایآماریاستکهیکیرافرضیهصفر
ودیگریرا میگوییم .
پسازانجامآزمونهایآماری،چنانچهآمارةآزموندرناحیةپذیرش قرارگیرد،گفتهمی-
شودکهدرسطحاطمینانموردنظر،دلیلکافیبرایپذیرش وجوددارد.درغیراینصورت رد
میشودو درسطحخطایαدرصدپذیرفتهمیشود.بهطورکلیآزمونفرضیههیچگاهبهاثبات
فرضیهصفرنمیانجامد،بلکهتنهافرضیههارا ردیاتائیدمیکند.بنابرایناگرفرضیهصفرردنشود،
دلیلآنایننیستکهاینفرضیه،فرضیهدرستیاست؛بلکهمیتوانگفتکهدرحالحاضرامکان
صحت این فرضیهوجود دارد .پس از تائید یا رد  ،تحلیلگر باید بطورمشخص بیان کند که آیا
فرضیه پژوهش پذیرفته گردیده یا رد شده است؟ پژوهشگر هیچ ادعای اثبات فرضیه پژوهشی یا
فرضیههایآماریراندارد،بلکهدرتحلیلخودبهلحاظاستقرارعایتاحتیاطراخواهدکرد.فرضیه
مطرحشدهدراینتحقیقبهشرحزیرمیباشد :
باافزایشرقابت،میزانصادراتشرکتهایمنتخبغذاییوداروییعضوبورسزیادمیشود .

5-3روشتجزیهوتحلیلدادهها
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تحقیقحاضرازروشهایآماریواقتصادسنجیبرایارزیابیوآزمونفرضیاتاستفادهمیکند.این
باشد.دربرخیازمسائلپژوهشی،بهویژهآنهایی

روششاملبررسیوتخمینمدلرگرسیونیمی
بینیانجاممیشوند،تعیینهمبستگیبینمتغیروابسته(کهقصد


کهباهدفارائهمدلیبرایپیش
پیشبینی آن را داریم) ،و متغیرهای پیشبینیکننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر

همبستگیدارند،دارایاهمیتزیادیاست .
روش انجام این تحقیق تحلیلی -توصیفی است .به این ترتیب که ابتدا مباحث تئوریک و
مطالعاتتجربیتحقیقبهروشکتابخانهایجمعآوریشدهوسپسبادرنظرگرفتنمالحظاتو
شرایط بخش مالی و پولی کشور ،مدل تجربی مناسب انتخاب گردیده و برازش میگردد .در این
مطالعهازیکمدلدادههایپنلیبارویکرددادههایPooledشدهودادههایترکیبیاستفادهخواهد
شد.تخمینمعادالتمدلذکرشدهبهکمکنرمافزاراقتصادسنجیEviews8صورتمیگیرد.جامعة
آماریاینتحقیقشاملمتغیرهایسریزمانیبهکاربردهشدهازاطالعاتفصلنامههایآماریبانک
مرکزیوسازمانبورساوراقبهادارکشورازسال9331تا9331بهصورتدادههایسالیانهمیباشد .
دراینتحقیقابتدامانایییاناماناییمتغیرهابراساسآزمونریشهواحدموردآزمونقرارمی-
گیرد.بهدنبالآنبابهرهازمفهومهمانباشتگی،رابطهبلندمدتآنهاموردبررسیقرارخواهدگرفتو
در ادامه از مدل دادههای پنلی به بررسی اثر ساختار بازار بر صادرات شرکتهای غذایی و دارویی
منتخبعضوبورستهراندرنمونهموردنظرپرداختهمیشود .

9-5-3آزمونریشهواحد 
تعدادبسیارزیادیازسریهایزمانیاقتصادیغیرساکن 9هستندورگرسیونهایبینآنهاعموماً
جعلی یا ساختگی است (گرنجر و نیو بلد .)9174 2،بطور سنتی ،آزمون های دیکی -فولر،)DF( 3

1 - Non-stationary
2 - Granger and Newbold
3 - Dickey- Fuller
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دیکی -فولرتعمیمیافته)ADF( 9وفیلیپسوپرون)PP( 2برایتشخیصوجودریشهواحددرداده
هایسریزمانیبهکارگرفتهشدهاند.ازآنجاییکهدادههایترکیبییکبعدزمانیراشاملمی-
شوند لذا طبیعی استکه آزمونهای ریشه واحد برای این دادهها نیز بهکار گرفته شود .ادبیاتو
مطالعاتاخیردرخصوصریشهواحد اذعاندارندکهآزمونهایریشهواحدمعرفیشدهبرایداده-
هایترکیبینسبتبهآزمونهایمربوطبهدادههایسریزمانیازقبیلADF،DFو،PPازقدرت
وصحتبیشتریبرخوردارهستند(لوینولین .)91123،
در مقایسه با آزمون های ریشه واحد سری زمانی که توزیعهای حدی را پیچیده میکنند،
آزمونهای ریشه واحد پانلی آمارههایی را ارائه میدهند که دارای توزیع حدی نرمال هستند
(بالتاجی.)21154،ازمیانآزمونهایمختلفریشهواحدپانلی،دوآزمونکهتوسطلوینودیگران5
(])2112معروفبه [ LLCوآیامودیگران])2113( 6معروفبه [ IPSرایجتر هستندوبهطور
گستردهایبهکارگرفتهمیشوند.اینآزمونهامبتنیبریکتصریحدیکی -فولرتعمیمیافته()ADF

میباشند .
اغلبمدلهایاقتصادسنجیکهدردهههایاولیهمورداستفادهقرارمیگرفت،برفرضمانایی
باپایایی 7سریهایمورداستفادهاستواربود.پسازآنکهنامانایییاناپایاییاکثرسریهایزمانی
آشکار شد ،در اواخر دهه  ،9131به کارگیری سطح متغیرها به انجام آزمونهای پایایی سریهای
مربوطوپایابودنآنهامشروطگردید .
به این دلیل در این قسمت بحث پایایی متغیرها و آزمونهای مربوط در دادههای ترکیبی
مقطعی -سریزمانی مورد بحث قرار میگیرد .برای مقایسه آزمونهای پایایی مربوط به دادههای

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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ترکیبیمقعطی-سریزمانیوآزمونهایپایاییمربوطبهدادههایسریهایزمانی،ابتدابحثپایایی
درسریهایزمانیوآزمونهایآنشرحدادهمیشود .
تعدادبسیارزیادیازسریهایزمانیاقتصادینامانایاغیرساکن 9هستندورگرسیونهای
بین آنها به دلیل وجود داشتن ریشه واحد و اثر زمان درآنها عموماً جعلی یا ساختگی است .بطور
سنتی،آزمونهایدیکی -فولر،)DF(2دیکی -فولرتعمیمیافته)ADF( 3وفیلیپسوپرون)PP( 4
برایتشخیصوجودریشهواحددردادههایسریزمانیبهکارگرفتهشدهاند.ازآنجاییکهدادههای
ترکیبییکبعدزمانیراشاملمیشوندلذاطبیعیاستکهآزمونهایریشهواحدبرایایندادهها
نیزبهکارگرفتهشود.ادبیاتومطالعاتاخیردرخصوصریشهواحداذعاندارندکهآزمونهایریشه
واحدمعرفیشدهبرایدادههایترکیبینسبتبهآزمونهایمربوطبهدادههایسریزمانیاز
قبیلADF،DFو،PPازقدرتوصحتبیشتریبرخوردارهستند .
درمقایسهباآزمونهایریشهواحدسریزمانیکهتوزیعهایحدیراپیچیدهمیکنند،
آزمونهایریشهواحدپنلیآمارههاییراارائهمیدهندکهدارایتوزیعحدینرمالهستند.ازمیان
آزمونهایمختلفریشهواحدپنلی،دوآزمونکهتوسطلوینودیگران])2112(5معروفبه[LLC
و آزمونایم،پسرانوشین])2113( 6معروفبه [ IPSرایجترهستندوبهطورگستردهایبهکار
گرفته می شوند .این آزمون ها مبتنی بر یک تصریح دیکی -فولر تعمیم یافته ( )ADFمیباشند.
آزمونLLCتصریحدیکی-فولرشکلرابطه()9رامبناقرارمیدهد :
∑

()2-3



کهiمقطعوtدورهزمانیرانشانمیدهد .تعدادوقفههایانتخابیبرایانجامآزمونADF

و

بردارمتغیرهایبرونزایمدلرابازنماییمیکنند.آزمون LLCفرضمیکندکهضریبخود

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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رگرسیون( )αدربینهمهمقاطعیکساناست.فرضیهصفرومقابلدرآزمونریشهواحدفوقعبارتند
از:

(بهمعنایعدموجودریشه واحدمی-

(یعنیریشهواحدوجوددارد)و

باشد).بطورخالصه،آزمونLLCمبتنیبریکمعادلهشاخصاستکهازاجزاءاختاللبهدستآمده
ازبرآورددورگرسیونکمکی()2-3و()3-3تشکیلمیشود :
∑

()3-3



∑

()4-3

پسماندهایی که از تخمین این معادالت بدست میآیند (یعنی  ̂ و ̂ ) به کمک انحراف
معیارهایبرآوردشدهازهردیکی -فولرتعمیمیافته( )ADFدرتصریح(، ،)2-3استانداردسازی
میشوند .
ازطرفدیگرآزمونIPSمبتنیبرتخمینرگرسیون()4-3میباشد :
∑

()5-3



برخالفآزمون،LLCاینآزمونبهضرایبخودرگرسیون( )اجازهمیدهدکهبهطورآزادانه
در بین مقاطع متغیر باشند .فرضیه صفر این آزمون عدم وجود ریشه واحد می باشد که بصورت
زیرنوشتهمیشود :
برای همه ها

درحالیکهفرضیهمقابلبیانگرایناستکهحداقلیکیازسریهادرپنلناایستاهستندو
میتوانآنرابصورتزیرنمایشداد :
{:

()6-3

بنابراین،درصورتیکهزیرمجموعهای( ) عضویازمقاطعایستاباشند،فرضیهصفررد
میشود.
لینو لوین()LLنشاندادندکهدردادههایترکیبیاستفادهازآزمونریشهواحدمربوطبه
دادهها دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشهواحد برای هر مقطع به طور
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جداگانه است .وو ، )9116( 9اوه ، )9116( 2مک دونالد )9116(3و فرانکل و روزی )9116( 4با
مثالهایی درتحقیقات خود نشان دادند که به کارگیریآزمونهای ریشهواحد متداول دردادههای
فولر ،دیکی-فولرتعمیمیافتهوآزمونفیلیپس-پروندارایقدرتآماری
ترکیبیمانندآزموندیکی  -
پایینینسبتبهآزمونهایریشهواحددادههایترکیبیهستند .

2-5-3آزمونهایهمانباشتگیپانلی 
مفهومهمانباشتگی5براینخستینبارتوسطگرنجر)9131(6بهادبیاتاقتصادسنجیمعرفیشد.هم
انباشتگیبهوجودارتباطبلندمدتمیانمتغیرهایاقتصادیاشارهدارد.چنانچهمتغیرهاهمانباشته
باشند،بدینمفهوماستکهدرطولزمانباهمدیگرحرکتمیکنند؛بگونهایکهاختالالتکوتاه-
مدتدربلندمدتتصحیحمیشوند.همانطورکهگرنجر()9139اذعاندارد،درصورتیکهسریهای
زمانیبایکبارتفاضلگیریساکنشوندیابهعبارتیدیگرانباشتهدرجهیکباشنداینامکانوجود
دارد که ترکیبات خطی از آنها وجود داشته باشد که بدون تفاضلگیری ساکن باشد؛ در ادبیات
اقتصادسنجی به چنین سری های زمانی هم انباشته 7گفته می شود .پس از آنکه درجه انباشتگی
متغیرها تعیین شد ،گام بعد بکارگیری آزمون های هم انباشتگی جهت شناسایی ارتباط بلندمدت
میانآنهااست.همانطورکهلیبورنونیوبلد)2113(3اذعاندارند،آزمونهایسنتیهمانباشتگیاز
قبیلانگلوگرنجر )9137( 1ویوهانسن)9133( 91برایدادههایسریزمانیمفیدهستند،امادر
خصوصدادههایترکیبیازتحریفوعدمتناسبباالییبرخوردارند.بههمیندلیل،روشهایهم
انباشتگیمربوطبهدادههایترکیبیدرسالهایاخیربهادبیاتاقتصادسنجیمعرفیشدند.یکیاز
1

Wu
Oh
3
Macdonald
4
Francel& Rose
2 - Cointegration
3- Granger
1- Cointegrated
2- Leybourne and Newbold
3 - Engle and Granger
4 - Johansen
2
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این روش ها که در کارهای تجربی بطور گستردهای بکار گرفته میشود توسط پدرونی9111( 9و
)2114پیشنهادشدهاست؛اینآزمونشکلتوسعهیافتهکارانگلو گرنجر()9137است.بهمنظور
تشخیصوجودرابطهبلندمدتبینمتغیرها،پدورنیمعنیداریآماریضریب رادررابطه()6-3
آزمونمیکند .
() 7-3

̂

̂ 

که ̂ پسماندهایحاصلازتخمینرگرسیونهمانباشتگیفرضی()7-3میباشد :
()3-3

و

که Tتعداددورههایزمانیو Nتعدادمقاطعاست،

نمایانگربرداررگرسورهاو  بردار

پارامترهای شیب میباشد .پدرونی ( )2114 ،9111هفت آزمون هم انباشتگی را در دو گروه کلی
پیشنهادکردکهبهعرضازمبدأوضرایبروندزمانیاجازهدادهمیشودکهدربینواحدهایفردی
متفاوت باشند .گروه اول مبتنی بر روش درون -بعدی بوده و مشتمل برآماره v -پانلی ،2آمارهρ -
پانلی ،3آماره PP -پانلی 4و آماره ADF -پانلی،5هستند .گروه دوم که سه آماره  ρگروهیPP ،6
گروهی7وADFگروهی3راشاملمیشود،مبتنیبرروشبین-بعدیاست.برایهردوگروه،تحت
فرضیهصفر ،غیرساکناستوبینمتغیرهایمدلارتباطبلندمدتوجودندارد،درصورتیکه
فرضیه مقابل مبتنی بر وجود بردار هم انباشتگی میان متغیرها میباشد .برای آمارههای گروه اول
فرضیه

درمقابلفرضیه

گروهدومفرضیه

آزمونمیشود.درصورتیکهبرایآمارههای
آزمونمیشود .

درمقابلفرضیه



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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3-5-3مدلدادههایتلفیقیودادههایپنلی 
ترینحالتدرنظرگرفتهمیشود.همانگونهکهقبالنیزاشارهشد،فرض


برایبرآوردمدلابتداساده
کنیدکهعرضازمبداءهاوضرایببینمقاطعودورههایکسانباشدمنتهیجمالتخطادرطول
دورهها و بین خطاها متفاوت باشند .این سادهترین رهیافتی است که با   OLSمعمولی نیز قابل
تخمیناست.دراینحالتمثلایناستکهمابهتعدادمقاطعضربدرتعداددورههایعنیN.T
مشاهده داریم .نکته مهم و شاید مهمترین نقطه ضعف این مورد اینست که ،ثابت در نظر گرفتن
ضرایبمحدودیتباالییاستوممکناستبهخطایتصریحمدلمنجرشودیعنیما نتوانیمرابطه
واقعیبینمتغیروابستهومتغییرهایتوضیحیراتخمینبزنیملذامابدنبالاینهستیمکهطبیعت
مقاطعرانیزدخالتدهیم.بااینحالاینبهمفهومنادرستبودناینرویکردنیست.بهعبارتدیگر

ممکن است اثرات مقاطع بر روی متغیر وابسته یکسان باشد .اما در ادامه فرض میشود که تأثیر
کشورهای(مقاطع)مختلفبرمتغیروابستهمتفاوتاستوبنابرایناثراتثابتوتصادفینیزدرمدل
لحاظ میشود.با این توضیح ابتدا فرض میشود که اثرات متغیرهای مختلف مربوط به کشورهای
اشند.بهعبارتدیگراینکهیکیازمتغیرهای

مدنظردراینمثالتأثیریکسانیبرمتغیروابستهداشتهب
مستقلکشور iامیاکشور jامافزایشیابدتأثیریکسانیبرمتغیروابستهخواهندداشت.همچنین
عرضازمبدأمدلنیزدربینمقاطع(دراینتحقیقمنظورشرکتها)مختلف،یکساناست.لذامدل

برآوردمیشود .

بهصورتpooled


4-5-3تخمینمدلبهصورتدادههایپنلی(اثراتثابتوتصادفی) 
درروشتجزیهوتحلیلدادههایترکیبیابتدایکمقطعخاصیشاملکشور،منطقه،ایالتخاصییا
مانندآنرادرنظرمیگیرندوویژگیهایاینمتغیربرایتمامی Nمقطعدردورهزمانیموردنظر
) (Tبررسی میشود .در هر مقطع الزم نیست که تعداد دادهها برابر باشند .همچنین ،میتوان
متغیرهاییداشتکهدریکمقطعبرایدورهزمانیموردبررسیثابتباشد.دراینروشکهدرآن
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یکمقطعیایکگروهازافرادموردبررسیقرارمیگیرند،بهآمارواطالعاتسریهایزمانیزیادی
نیازنیست،ولیبهسواالتزیادیدرزمینهرفتارمتغیرهاپاسخدادهمیشود.بههمیندلیلاینروش
است.درعلوماقتصادیبااستفادهازاینروش،رفتار

موردتوجهمحققاندراغلبمطالعاتقرارگرفته
بنگاههاومصرفکنندگاندرطولزمانموردتجزیهوتحلیلقرارمیگیرد.محققانعلوماجتماعیبا
استفادهازاینروش،میتواننددادههاییدرابعادگستردهراموردتجزیهوتحلیلقراردهند .
مزیتاستفادهازروشپنلافزایشقدرتآماریضرائبدرمقایسهباتجزیهوتحلیلمجرای
دادههایآماریبهصورتسریهایزمانییامقطعیاست.دراینروشبادرنظرگرفتنتغییرات
متغیرهادرهرمقطعوهرزمانبهصورتمشترک،ازتمامیدادههایدردسترساستفادهمیشودو
بنابراینخطایمشاهداتکمترمیشود.هرچنددرتجزیهوتحلیلدادههایآماریمقطعیدامنه
آمارگستردهاست ،امادرروشبررسیدادههایترکیبیازاطالعاتبهمراتب بیشتریاستفادهمی-

شود.بنابراین،باافزایشدامنهآمارواطالعات،درجهآزادیافزایشمییابدوبرآوردهایصورتگرفته
درباره جامعه آماری ،برآوردهای به مراتب کاراتری خواهد بود .دیگر مزیت این روش این است که
دادههایترکیبیباارائهدادهبرایهزارانواحد،تورشیراکهممکناستدرنتیجهلحاظافرادیا
بنگاهها(بهصورتجمعیوکلی)حاصلمیشود،بهحداقلمیرساند.استفادهازاینروشسببمی-
شودتاثیراتیراکهنمیتوانبهسادگیدردادههایمقطعیوسریزمانیمشاهدهکرد،بهترمعین
کنند .

5-5-3بررسیساختاردادههایترکیبیوانواعمدلهایآن 
یکیازمهمترینمشکالتبررسیهایتجربیدرتورشناشیازمتغیرهایحذفشدهیاتخمینزده
نشده در برآوردها است .به این دلیلتحلیلهایی که براساس این قبیل مشاهدات صورت میگیرد،
اغلبباواقعیاتمنطبقنیست.برایناساس،بااستفادهازمدلدادههایترکیبیمیتوانبهتخمین-
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هایکارادستیافت.شکلکلیمدلدادههایترکیبیکهبهمدلاجزاءخطامعروفاست،بهصورت
زیراست .
∑

()1-3

∑



در رابطه فوق  Yنشان دهنده متغیر وابسته X ،متغیرهای توضیحی مشاهده شده و  Zنشان
دهندهمتغیرهایتوضیحیغیرقابلمشاهدهاثرگذاربرمتغیروابستهبرایهرمقطعاستکهبرای
توضیحبهترمدلدادههایترکیبی،ایندستهازمتغیرهاازمقادیراجزاءخطاجداشدهاست.نمادi
نشاندهندهدورهزمانی p ،و  jبهترتیبنشان-

نشاندهندهمقطعهایاواحدهایمشاهدهشده t ،
دهندهتعدادمتغیرهایمشاهدهشدهومشاهدهنشدهدرمدلاست.متغیر  نشانگرخطایبرآورد
it

دادههای ترکیبی است که تمام شرایط مربوط به جمالت خطا تحت فرضیات گوس مارکف 9را
داراست.جملهروندنشاندهندهتغییراتجملهثابتدرطولزماناست.اینمدلبهمدلدادههای
ترکیبی دو طرفه معروف است .به عبارتی دیگر ،اگر جمله ثابت با روند تغییر کند ،روش دادههای
ترکیبیدوطرفهاستواگرجملهرونددرمدلنباشد،اینمدلبهمدلتجزیهوتحلیلدادههای
ترکیبییکطرفهمعروفاست.همچنین،درصورتثابتبودنتغییراتدرطولزمان،میتوانبه
جایجملهروندمتفاوتبرایهرمقطعازمتغیرهایمجازیاستفادهکرد.بهاینمدل،مدلحداقل
مربعاتمتغیرهایمجازیگفتهمیشود .
از آنجا که مقادیر متغیرهای ( )zقابل اندازهگیری نیستند ،میتوان مجموعه همه آنها را به
صورتیکمتغیر  iنشاندادکهدراینصورتمعادلهفوقرامیتوانبهصورتزیربازنویسیکرد :
() 91-3

∑



S

کهدرآن   i    p Z piمجموعتمامیمتغیرهایاثرگذاربرمتغیرموردبررسیاستکه
P 1

قابلاندازهگیرینیستند.اگر  باهرکدامازمتغیرهایتوضیحیدیگر Xهمبستهباشد،برآوردو
i

1Gauss-Markov
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تحلیلازطریقاینمعادله،دارایتورشمربوطبهمتغیرهایبرآوردنشدهخواهدبود.حتیاگراثر
متغیرهایمشاهدهنشدهبههیچکدامازمتغیرهایتوضیحیوابستهنباشد،وجوداینمتغیرهامنجر
بهبرآوردهایناکاراوناسازگارخطایتخمینخواهدشد.امابااستفادهازروشهاییدرتخمینهای
دادههایترکیبیسریزمانی -مقطعیمانندمدلاثرثابت،مدلاثرتصادفیومدل رگرسیونهایبه
ظاهرنامرتبطکهدرادامهبهتوضیحآنهامیپردازیم،اینمشکلوجودنخواهدداشت.چنانچهکل
دادههابایکدیگرترکیبوباروشحداقلمربعاتمعمولیتخمینزدهشودمدلدادههایادغامشده
به دست میآید .به عبارتی دیگر ،در بررسی دادههای مقطعی و سریهای زمانی ،اگر ضرایب اثر
مقطعیواثرزمانیمعنیدارنشود،میتوانتمامیدادههارابایکدیگرترکیب،بهوسیلهیکرگرسیون
حداقلمربعاتمعمولیتخمینبزنیم.ازاینروشهمچنیندررگرسیونهاییاستفادهمیشودکه
کلیه متغیرها قابل کنترل و اندازهگیری باشد .با توجه به مطالب بیان شده مدل به صورت روش
حداقلمربعاتمعمولیبرآوردمیگردد.معادلهاینمدلبهصورتزیراست :
() 99-3



در رابطه فوق   عرض از مبدا   ،شیب رگرسیون i ،نشان دهنده مقطع t ،نشانگر دوره
متغیرمستقلمربوطبهمقطعiوزمانtو نشاندهندهمتغیروابستهمربوطبهمقطع

زمانی،

دادهشدهاست،

 iوزمان   ، tخطایرگرسیوناست.همانطورکهدرنمودارومعادلهاخیرنشان
it

در این روش از اطالعات مربوط به دادههای ترکیبی استفاده نشده است و کلیه متغیرها که قابل
اندازه گیریومشاهدهبودهاست،باروشحداقلمربعاتمعمولیتخمینزدهشدهاست.درحالیکه
در مدل دادههای ترکیبی برای هر مقطع یک رگرسیون جداگانه وجود دارد ،این رگرسیونها را با
استفادهازدوروشاثرثابتواثرتصادفیمیتوانبرآوردکرد .

6-5-3مدلاثرثابت 
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همانطورکهدربخشقبلتوضیحدادهشد،یکیازمشکالتترکیبدادههایمقطعیوسریهای
زمانیدروجودمتغیرهایغیرقابلاندازهگیریاثرگذاربرمتغیروابستهبهمدلاست.بنابراین،اگربا
روشهاییاینمتغیرهاکنترلشود،میتوانازروشحداقلمربعاتمعمولییاحداقلمربعاتتعمیم
یافته 9برایرسیدنبهتخمینهایکارادرمدلاستفادهکرد.بهکارگیریمدلاثرثابتیکیازراه-
هایاستکهمیتوانبهوسیلهآناینمشکلراکاهشداد.مدلاثرثابتبهایندلیلبهاثرثابت
معروفشدهاست،کهاثراتمشاهدهنشدهبهصورتجملهثابترگرسیونظاهرمیشود .
در این مدل با استفاده از روش متغیرهای مجازی یا روش تفاضلگیری ،اثرات متغیرهای
غیرقابلمحاسبهکنترلمیشود.درروشمتغیرهایمجازی،اثراتمشاهدهنشدهدرمدلمنظورمی-
شود،ولیوابستگیاینمشاهداتبامتغیرهایتوضیحیمستقلدرنظرگرفتهنمیشود.مدلهایاثر
ثابتباتوجهبهوجودیاعدموجودروندزمانیدرجملهثابت،بهمدلهایاثرثابتدوطرفهیایک
طرفهقابلتفکیکاست.درهردومدلشیبرگرسیونهابرایکلیهمتغیرهادرهمهمقطعثابت
است.شکلکلیمدلثابتیکطرفهکهباروشمتغیرهایمجازیبرآوردمیشود،بهصورتزیر
است :
()92-3
دراینرابطه



نشاندهندهبرداریازمتغیرهایمستقل،

2نشانگرمتغیرمجازیبرای

نشاندادناثرمقطعی ،برداریازمتغیرهایوابستهو  eجملهخطایمعادلهاست.درمدلاثر
ثابتدوطرفه،شیبتوابعدرهرمقطعثابتاست،اماجملهثابت(عرضازمبدا)همبازمانوهمبا
متغیرمجازیبرایمقطعو

کند ،براینشاندادنایناثراتاز
مقطعتغییرمی 
مجازیبرایزمانبهصورتزیراستفادهمیشود :
(      )93-3


1 General Least Square
2 Dummy
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متغیر

دراینرابطه 

نشاندهندهبرداریازمتغیرهایمستقل DUM،نشانگرمتغیرهایمجازی

براینشاندادناثرمقعطی ،برداریازمتغیرهایوابستهو جملهخطایمعادلهو   tاثرزمان
بررویجملهثابتاست.درتمامیمدلهایاثرثابتیکهشیبثابتدارند،فرضمیشودکهخطاها
در هر مقطع و همچنین بین مقاطع همسان است و خودهمبستگی بین اجزاء وجود نداشته باشد.
نقطهضعفمدلهایاثرثابتبااستفادهازمتغیرهایمجازیایناستکهبرایتشریحمدل،اغلببه
متغیرهایمجازیزیادینیازاستکهاینامرباعثکاهشدرجهآزادیرگرسیونکاهشآمارآزمون-
هایضرایبمدلمیشود .

7-5-3آزمونتشخیصمدل 
سؤالیکهاغلبدرمطالعاتکاربردیمطرحمیشودایناستکهآیاشواهدیدالبرقابلیتادغام
شدندادههاوجودداردیااینکهمدلبرایتمامواحدهایمقطعیمتفاوتاست.بهعبارتدیگرآیا
درمدلموردنظربرایمقاطعمختلفهمشیبهاوهمعرضازمبدأهامتفاوتاست.اینسؤالرا
میتوانبافرضیهزیرمطرحنمود:
برابری عرض از مبدأ ها
عرض ازمبدأ های متفاوت

فرضیهمذکوررامیتوانبهعنوانیکمجموعهقیودخطیرویعرضازمبدأهادرنظرگرفت
وبرایآزمونآنازآمارهی بهصورتزیراستفادهنمود :
()94-3

⁄
(⁄

)



کهدررابطه :94-3
:مجذورپسماندهایحاصلازبرازشرگرسیونبابرابریعرضازمبدأهااست .
:مجذورپسماندهایحاصلازبرازشرگرسیونباعرضازمبدأهایمتفاوتاست .
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درصورتیکهفرضیه پذیرفتهنشود،دلیلیبریکسانفرضنمودنعرضازمبدأواحدهای
مختلفمقطعیوجودنداردودرنتیجهمدل Panelمناسبتراست.
گامبعدیدرکاربردمدلدادههایترکیبی،انتخابیکیازمدلهایاثراتثابتیاتصادفی
توسطآزمونهاسمناست.برایتعییناستفادهازمدلاثرثابتدرمقابلاثرتصادفیآزمونهاسمن
انجاممیشود .
فرضیهصفردراینآزمونایناستکهارتباطیبینجزءاخاللمربوطبهعرضازمبدأو
متغیرهایتوضیحیوجودنداردوآنهاازیکدیگرمستقلهستند.درحالیکهفرضیهمقابلبهاینمعنی
استکهبینجزءاخاللموردنظرومتغیرتوضیحیهمبستگیوجودداردوچونبههنگاموجود
همبستگیبینجزءاخاللومتغیرتوضیحیبامشکلتورشوناسازگاریمواجهمیشویم،بنابراین
بهتر است در صورت رد فرضیه صفر از اثرات ثابت استفاده کنیم .تحت فرضیه صفر اثرات ثابت و
تصادفیهردوسازگارهستندولیروشاثراتثابتناکاراست.یعنیاینکهدرصورتردفرضیهصفر
روشاثراتثابتسازگاروروشاثراتتصادفیناسازگاراستوبایدازروشاثراتثابتاستفادکنیم .


6-3جامعهآماری
مجموعهواحدهاییکهحداقلدریکصفتمشترکباشند،یکجامعهآماریرامیسازند.جامعه
آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری این
تحقیقشرکتهایمنتخبغذاییوداروییعضوبورساست .


7-3ابزارگردآوریدادههاواطالعات
برایجمعآوریاطالعاتموردنیازتحقیقاتکاربردیروشهایمتفاوتیوجوددارد.برخیازاین
روشهادرتحقیقاتمالیوپولیکاربردبیشتریداشتهوبیشترمورداستفادهمحققینپژوهشهای
مالیوپولیقرارمیگیرد.بههرترتیبروشجمعآوریاطالعاتدرپژوهشهایعلمیبایدبهگونه-
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ایانتخابشودکهازطریقآنبتواناطالعاتواقعیودقیقیراکهدرزمینهموضوعتحقیقدارای
اهمیت میباشد جمعآوری نمود .به منظور تهیه ادبیات موضوع استفاده از منابع التین ،کتاب ها،
مقاالتوپایاننامههاینگارششدهقبلیدردستورکارقرارمیگیرد.همچنینباتوجهبهماهیت
متغیرهای تحقیق ،دادههای مورد نیاز از منابع معتبری چون سایتهای اطالع رسانی مالی و ملی
استفادهشدهاست .
برایاستخراجمتغیرهایتحقیقازجملهصادراتشرکتهاوتبلیغاتصورتگرفتهشدهاز
اطالعاتمالیشرکتهااستفادهشدوبرایشاخصساختاربازاری،نرختورم،تولیدناخالصداخلی،
نرخارزو...ازاطالعاتمنتشرهتوسطبانکمرکزیومرکزآمارایراناستفادهشد .
برایجمعآوریاطالعاتمرتبطبافصلدوموتهیهبخشمروریبرادبیاتوسوابقموضوعو
همچنینآشناییبیشترمحققباجزئیاتموضوعازاسنادومدارککتابخانهایواطالعاتدریافتیاز
پایگاههایاطالعاتیاینترنتیوسایتهایمرتبطباموضوعاتاستفادهشدهاست.
پس از استخراج داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده  Excelبه محاسبه
متغیرهاو پردازش آنها پرداخته؛ سپس برای تجزیه و تحلیل آماری اطالعات حاصلهو دستیابی به
نتیجهایقابلاتکاازنرمافزارEviewsاستفادهگردید .


3-3قلمروتحقیق 
تحقیقحاضربرگرفتهازدادههایآماریشرکتهایبورسوحسابهایملیمیباشد.قلمرومکانی
اینتحقیقمحدودبهشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانمیباشد .قلمروزمانیاین
تحقیقدورهزمانی9331-9331رادربرمیگیرد .


1-3خالصهفصل
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دراینفصلازتحقیقبهبررسیروشتحقیق،فرضیاتوسواالتتحقیق،متغیرهایتحقیقشامل
متغیرهای مستقل و وابسته ،جامعه آماری ،نمونه آماری ،روش نمونهگیری و قلمرو زمانی و مکانی
تحقیقپرداختهشد.سپسروشتخمینمدلوبرتریروشمورداستفادهنسبتبهمدلهایدیگر
معرفیگردیدوآزمونهایموردنیازمعرفیشد .
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فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
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9-4مقدمه 
دراینفصلبهدنبالآنبودهتابهبررسیفرضیاتتحقیقکهدرفصلاولبهآناناشارهشدپرداخته
شود.جامعةآماریاینتحقیقشاملمتغیرهایسریزمانیبهکاربردهشدهازاطالعاتسریهای
زمانیمالیبورسوحسابهایملی ازسال9331تا9331بااستفادهازدادههایسالیانه میباشد.
درارتباطبابررسیتاثیرساختاربازاریوتبلیغاتبرصادراتشرکتهایغذاییوداروییپذیرفته
شده در بورس مبانی و مدل طراحی شده در فصل دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در ادامه
آزمونریشهواحدمتغیرهابرایجلوگیریازبروزرگرسیونکاذب بررسیشده وبرایپیگیری وجود
رابطهبلندمدتبینمتغیرهاازآزمونهمانباشتگیاستفادهشدهودرنهایتبرایبررسیوآزمون
فرضیاتتاثیرتمامیمتغیرهایمستقلشاملتولید ناخالصداخلی،تورم،نرخارز،هزینهتبلیغاتو
شاخصساختاربازاربرمتغیروابستهتحقیقیعنیصادراتبررسیوآزمونشدهاست.دربازارهای
رقابتیوانحصاریتبلیغاتاثراتبسیارمتفاوتیداردودربازارانحصارینیازیبهتبلیغاتوهزینه
هایتبلیغاتینیستوباافزایشدرهزینهتبلیغاتبازارهابهسمترقابتیبودنحرکتمیکنند .

2-4روشهایآزمونفرضیه 
سوالوفرضیهمطرحشدهدراینپایاننامهبهصورتزیرمیباشد :
آیاساختاربازاربرعملکردصادراتشرکتهایغذاییوداروییعضوبورستاثیردارد؟ 
باافزایشرقابت،میزانصادراتشرکتهایغذاییوداروییعضوبورسزیادمیشود .
در این مطالعه از یک مدل داده های پنلی به بررسی اثر ساختار بازار بر صادرات شرکتهای
غذایی و دارویی عضو بورس تهران استفاده خواهد شد .تخمین معادالت مدل به کمک نرم افزار
اقتصادسنجی  Eviews8صورت می گیرد  .بنابراین به منظور بررسی تاثیر ساختار بازار بر صادرات
شرکتهایغذاییوداروییعضوبورستهرانمدلدرنظرگرفتهشدهبهصورتزیرمیباشد :
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∑

∑

∑

∑

∑

∑



بهطوریکهدرمعادالتفوق EXPORTبیانگرصادرات STRUC،بیانگرشاخصساختاربازار،
 TABLIGHبیانگر هزینه تبلیغات INFLATION ،بیانگر نرخ تورم GDP ،بیانگر تولید ناخالص
داخلیوEXCHبیانگرنرخارزمیباشد.الزمبهذکرمیباشدکهتعدادوقفههایبهینهبرایهریک
از متغیرهای توضیحی را میتوان به کمک یکی از ضوابط آکائیک ) ،(AICشوارز -بیزین) (SBCو
حنان-کوئین)(HQCمشخصکرد .


3-4آزمونریشهواحدمتغیرهایتحقیق 
دراینقسمتازتحقیقبهمنظورجلوگیریازبروزرگرسیونکاذبدرمدلبهبررسیوجودریشه
واحددرمتغیرهایتحقیقپرداختهشدهاست.برایدادههایپنلیمربوطبهشرکتهاقبلازمدل-
سازی تحقیق برای جلوگیری از انجام رگرسیونهای کاذب در تحقیق ابتدا مانایی متغیرها مورد
بررسی قرار گرفته که برای این منظور از آزمون لوین ،لین و چو 9استفاده نمودهایم .با استفاده از
آزمونهای صورت گرفته این موضوع که آیا سریهای زمانی مورد استفاده فرایندی مانا( 2با مرتبه
. Levin, Lin and Chu
- stationary
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1
2

انباشتگی صفر) و یا واگرا (با مرتبه انباشتگی غیر صفر) دارند ،بررسی شده است .برای این منظور
آزمون ریشه واحد بر روی لگاریتم متغیرهای تحقیق انجام شده است آزمون ریشه واحد در حالت
وجودعرضازمبداءوروندانجامشدهاست.نتایجنشاندهندهاینمیباشدبهدلیلاینکهمقدار
 Probبرای تمامی متغیرها کمتر از  1015بوده و فرضیه صفر مینی بر وجود ریشه واحد رد شده
بنابراینتمامیمتغیرهایتحقیقمانامیباشند.بایدخاطرنشانکردکهدلیلاستفادهازلگاریتم
متغیرهااینمیباشدکهدرتحلیلضرایبمدلبتوانازاینضرایببهعنوانکششاستفادهکرد .
جدول9-4آزمونریشهواحدمتغیرهایتحقیق 

آمارهآزمون 

مقدارProb

متغیرها 
لگاریتمصادرات( )LEXPORT

 -93/31

 1/111

لگاریتمساختاربازاری( )LSTRUC

 -1/39

 1/111

لگاریتمهزینهتبلیغات( )LTABLIGH

 -92/31

 1/111

نرختورم( )INFLATION

 -96/65

 1/111

لگاریتمنرخارز( )LEXCH

 -23/23

 1/111

لگاریتمتولیدناخالصداخلی( )LGDP

 -91/11

 1/111



4-4آزمونهمانباشتگی 
بهمنظوربررسیوجودرابطهتعادلیبلندمدتبینمتغیرهایمورداستفادهبرایشرکتهایمنتخب
دراینبخشقبلازبرآورد مدل،صحتوجودرابطهبلندمدتبینمتغیرهایتحقیقرابااستفادهاز
آزمونهمانباشتگیبررسیمینماییم.پدرونی()2114،9111هفتآزمونهمانباشتگیرادردو
گروه کلی پیشنهاد کرد که به عرض از مبدأ و ضرایب روند زمانی اجازه داده میشود که در بین
واحدهای فردی متفاوت باشند .گروه اول مبتنی بر روش درون -بعدی بوده و مشتمل برآمارهv -
9

2

2

9

پانلی  ،آماره ρ -پانلی  ،آماره PP -پانلی و آماره ADF -پانلی ،هستند .گروه دوم که سه آماره ρ

1 - panel ν-statistic
2 - panel ρ-statistic

04

گروهیPP،3گروهی4وADFگروهی5راشاملمیشود،مبتنیبرروشبین-بعدیاست.برایهردو
گروه،تحتفرضیهصفر ،غیرساکناستوبینمتغیرهایمدلمتغیرهاارتباطبلندمدتوجود
ندارد،درصورتیکهفرضیهمقابلمبتنیبروجودبردارهمانباشتگیمیانمتغیرهامیباشد.برای
آمارههای گروه اول فرضیه 

در مقابل فرضیه 

صورتیکهبرایآمارههایگروهدومفرضیه

آزمون میشود .در

درمقابلفرضیه

آزمونمی-

شود .
جدول2-4آزمونهمانباشتگیPedroni Panelبرایشرکتهایمنتخب 

نوعآماره 

آمارهآزمون 

مقدارProb

آمارهv-پانلی

1/11

1/46

آمارهρ-پانلی

5/61

9/11

آمارهt-پانلی(ناپارامتریک) 

-91/12

 1/11

آمارهt-پانلی(پارامتریک)

-93/12

 1/11

7/11

9/11

آمارهt-گروهی(ناپارامتریک)

-39/96

 1/11

آمارهt-گروهی(پارامتریک)

-95/16

 1/11

آمارهρ-گروهی

همانگونهکهمشاهدهمیشودازهفتآمارهآزمونچهارآمارهآزمونفرضیهصفرمبنیبرعدم
وجودرابطهبلندمدتبینمتغیرهاراردکردوسهآمارهآزمونفرضیهصفرراردنمیکندبرهمین
اساسمیتوانگفتکهبااستفادهازدادههای Pooledشدهوپنلیبهمنظوربررسیتاثیرساختار
بازاریوهزینهتبلیغاتبرصادراتشرکتهایغذاییوداروییپذیرفتهشدهدربورسپرداخته می
شود .

5-4برآوردمدلبااستفادهازدادههایپنلی
1 - panel PP-statistic
2 - panel ADF-statistic
3 - Group ρ -statistic
4 - Group PP-statistic
5 - Group ADF-statistic
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در نهایتتاثیرتمـامی متغیرهای مستقل بر صادرات در قالبمدل رگرسیون چندمتغیره بـرازش
ترینحالتدرنظرگرفتهمیشود.همانگونهکهقبالًنیزاشاره


شود.برایبرآوردمدلهاابتداساده
می
شد،فرضکنیدکهعرضازمبداءهاوضرایببینمقاطعودورههایکسانباشدمنتهیجمالتخطا
درطولدورههاوبینخطاهامتفاوتباشند.اینسادهترینرهیافتیاستکهباروشحداقلمربعات
معمولی()OLSنیزقابلتخمیناست.نکتهمهموشایدمهمتریننقطهضعفاینموردایناستکه
ثابتدرنظرگرفتنضرایبمحدودیتباالییاستوممکناستبهخطایتصریحمدلمنجرشود
یعنیمانتوانیمرابطهواقعیبینمتغیروابستهومتغیرهایتوضیحیراتخمینبزنیملذامابهدنبال
اینهستیمکهطبیعتمقاطعرانیزدخالتدهیم.بااینحالاینبهمفهومنادرستبودناینرویکرد
نیست.بهعبارتدیگرممکناستاثراتمقاطعبررویمتغیروابستهیکسانباشد.امادرادامهفرض
میشود که تأثیر متغیرهای مستقل بر صادرات شرکت های مختلف متفاوت است و بنابراین اثرات

نتایجبرآوردمدلبهصورت pooledوبااستفادهازروش

ثابتوتصادفینیزدرمدللحاظمیشود .

حداقلمربعاتمعمولیدرجدول()3-4گزارششدهاست .
جدول–3-4بررسیتاثیرساختاربازاریبرصادراتشرکتهایمنتخببورسبااستفادهازدادههایPooledشده

ضریب

خظایاستاندارد

آمارهt

مقدارProb

متغیر 
C

3/342931

1/136371

3/336696

1/1117

لگاریتمصادرات( )-9

1/771514

1/115734

934/7324

1/1111

لگاریتمهزینهتبلیغات 

1/911313

1/116935

96/44563

1/1111

لگاریتمساختاربازاری 

1/147755

1/199657

4/116697

1/1111

لگاریتمتولیدناخالصداخلی  -1/551597

1/242431

-2/317476

1/1299

لگاریتمنرخارز 

1/326424

1/911552

3/246397

1/1192

نرختورم 

1/115516

1/111191

5/112127

1/1111

R2

1/792369

آمارهدوربینواتسون

2/164292

آماره F

3567/911

06

تعدیلیافته

R2

1/792962

باتوجهبهنتایجتحقیقمیتوانبیانکردکهعالمتکلیهضرایبمتغیرهایتحقیقبراساس
فرضیههایمطرحشدهمثبتمیباشدومقدار Probمتغیرها ازمقادیر 1/9و 1/15کوچکتربودهکه
بیانگروجوداختالفمعنیدارازصفربرایاینضرایبومعنیداریکلضرایبمدلمیباشد.تفسیر
اینضرایببهاینشکلاستکهاگرنرخارزونرختورمدریکسالبهاندازهیکدرصدافزایشیابد،
لگاریتم صادرات به اندازه  1/32و  1/115درصد در سال افزایش خواهد یافت .همچنین ضریب
متغیرهای تولید ناخالص داخلی -1/55می باشد بنابراین چنانچه لگاریتم اینمتغیرها در سال یک
درسالبهطورمتوسط1/55درصدکاهشخواهدیافتکهدلیل

درصدافزایشیابد،لگاریتمصادرات
اینامروارداتبیشتربراساسافزایشدرتوانوقدرتخریدافرادمیباشد.درنهایتضریبمتغیر
ساختاربازاریوتبلیغات 1/14و 1/91میباشدکهبیانگرتاثیرمثبتومعنیدارساختاربازاریو
هزینهتبلیغاتبرصارداتمیباشدکهبیانگرتائیدفرضیهتحقیقمیباشد .
آمارههای برازش مدل از قبیل  R 2یا ضریب تعیین نیز در حدود  79درصد بهدست آمده که
بیانگراینمیباشدکهحدود 79درصدازتغییراتمتغیروابستهبهوسیلهمتغیرهایمستقلمدل
توضیحدادهمیشودوضریبتعیینتعدیلشدهنیزبیـانگراینمیباشدکهبخشتوضیـحیمدل
قادربهتوضیـح 79درصدازتغییراتمتغیروابستهمیباشدکهبیانگرقدرتتوضیحدهندگینسبتاً
خوبمدلمیباشد،همچنینآمارهدوربینواتسونمقدار2016رانشانمیدهدکهبیانگرعدموجود
خودهمبستگی در پسماندهای مدل بوده و همچنین آماره جارگ – برا بیـانگر نرمال بودن توزیع
پسمانـدهایمدلمیباشد.درادامهمدلبرآوردشدهبااستفادهازاثراتثابتنمایشدادهشدهاست :
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جدول 4-4بررسیتاثیرساختاربازاریبرصادراتشرکتهایمنتخببارویکردمدلپنلبااثراتثابت 

متغیر

آمارهt

مقدارProb

ضریب

خطایاستاندارد 

1/1117

C

3/342931

1/133516

3/331732

لگاریتمصادرات( )-9

1/771514

1/115714

934/5433

1/1111

لگاریتمهزینهتبلیغات 

1/911313

1/116946

96/49716

1/1111

لگاریتمساختاربازاری 

1/147755

1/199673

4/131511

1/1111

لگاریتمتولیدناخالصداخلی 

-1/551597

1/242112

-2/313463

1/1293

لگاریتمنرخارز 

1/326424

1/911727

3/241673

1/1192

نرختورم 

1/115516

1/111121

5/133596

1/1111

اثراتثابتدرمقاطع
9-C

-3/11E-95

2-C

95E--3/11

3-C

-3/11E-95

4-C

-3/11E-95

5-C

95E--3/11

6-C

-3/11E-95

7-C

-3/11E-95

3-C

95E--3/11

1-C

-3/11E-95

91-C

-3/11E-95

99-C

95E--3/11

92-C

-3/11E-95

93-C

-3/11E-95

94-C

95E--3/11

95-C

-3/11E-95

96-C

-3/11E-95

97-C

95E--3/11

93-C

-3/11E-95

91-C

-3/11E-95

21-C

95E--3/11

29-C

-3/11E-95

22-C

-3/11E-95

23-C

95E--3/11

24-C

-3/11E-95

25-C

-3/11E-95

26-C

95E--3/11

27-C

-3/11E-95

23-C

-3/11E-95

21-C

95E--3/11

31-C

-3/11E-95

39-C

-3/11E-95

R2

1/792369

آمارهدوربینواتسون

2/164292

آمارهF

تعدیلیافته

R2

1/799951

512/4543

بااینکهبرآوردمدلبادادههای pooledشده،ضرایبیراارائهکردکهمعنادارودارایضرایب
منطقیهستند،اماممکناستمدلدارایاثراتثابتیاتصادفیباشدوبنابراینتأثیرساختاربازاری
وسایرمتغیرهایمستقلمدلبرصادراتشرکتهایمختلفمتفاوتخواهدداشت.برایاینمنظور
مدلرابالحاظاثراتثابتمجدداًبرآوردمیکنیم.جدول( )4-4برآوردمدلبافرضوجوداثرات
08

)مالحظهمیشودکهکلیهضرایبدرسطحیکدرصد

ثابترانشانمیدهد.براساسجدول(4-4

نیزدرسطحیکدرصدمعنادارمیباشد.بااینحال

معنادارمیباشند.همچنینآماره Fرگرسیون 

بایکدیگریکساناست.بهعبارتدیگرعرضاز

اثراتثابتبدستآمدهبرایهرکدامازشرکتها 
مبدأبدستآمدهبرایهرمقطع(شرکت)یکساناست.بااینحالبرایسنجشصحتاینادعاباید
آزمونمعناداریاثراتثابتدرمدلانجامشود.درنهایتآزمـونمربوطبهبیموردبودناثراتثابت
یاهمانآزمونFلیمرانجامشد،باتوجهبهنتایججدول()4-4کهبرایمدلتحقیقانجامشدهاست
آزمونوجوداثراتثابتگزارششدهاست.براساساینجدولمالحظهمیشودهمآزمون Fوهم

راردمیکند.بهعبارتدیگراز

آزمونکایدوفرضیهوجوداثراتثابتدرمقابلوضعیت pooled
وکایدوبزرگاستپسمیتوانفرضیه

آنجاکه)p-value (probبهدستآمدهدرهردوآزمونF
صفروجوداثراتثابتدرمدلرگرسیونرادرسطح 5درصد(و 91درصد)ردکرد.بنابراینمدل
pooledکهقبالًبرآوردشد،بهمدلرگرسیونبااثراتثابتارجحیتدارد .
جدول5-4آزمونوجوداثراتثابتدرمدلرگرسیونپنل

نوعآزمون
آزمونF

آمارهآزمون درجهآزادی
1/111111

مقدارProb

()31،3692

9/1111

6

 9/1111

آزمونکایدو  1/111111

تااینجابهایننتیجهرسیدیمکهمدل pooledنسبتبهمدلپنلبااثراتثابتدرتحلیلما
ارجحیتدارد.همچنینهمانطورکهپیشترگفتهشدبرایبررسیاینکهدرمدلهایموردنظرعرض
ازمبدأیکساناستیامتفاوتازآزمونFاستفادهکردیمکهنتایجدرهرسهمدلحاکیازعدمرد
فرضیه

وبهعبارتدیگرتخمینمدلباعرضازمبدأهایمتفاوتاستودرنتیجهتخمینهر

سهمدلبهصورت pooledمناسبتراست.
همانطور که قبالً بیان گردید برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون
هاسمناستفادهمیشود.دراینآزمونبرایردیاپذیرفتنفرضیه
51

بایدبهمقدارآمارهچی–دو

)

نگاهکنیمودرصورتردفرضیهصفرمبنیبرعدمارتباطبینجزءاخاللمربوطبهعرضاز

مبدأومتغیرهایتوضیحی،استفادهازمدلاثراتثابتمناسبتراست.درمدلاولمقدارآماره 
برابراستبا:
جدول6-4نتایجآزمونهاسمن

خالصهتست 

آمارهکایدو  درجهآزادیکایدو  مقدارprob

مدلاثراتتصادفی   2  24/336155

 1/1

بنابراینباتوجهبهمقداراینآمارهواحتمالآنکهدرسطحمعنیداری 5درصد،صفراست
فرضیه ردمیشودوروشاثراتثابتمناسبتراست .
بنابراین در نهایت با اتکا به نتایج حاصل از مدل داده های  Pooledشده بیان می شود که
فرضیهتحقیقمبنیبراینکهباافزایش رقابت میزان صادرات شرکتهای منتخب غذاییوبورسی عضو
بورسزیادمیشودباتوجهبهضریبمثبتومعنیدارشاخصساختاربازاریتائیدمیگردد .


6-4خالصهفصل 
اینفصلازپایاننامهبهتخمینمدلتجربیوبررسینتایجبرازشمدلاختصاصداشت.برایاین
منظور ابتدامتغیرهای تحقیق و سپس روشمورد استفاده برای برازش مدل معرفی شد .سپس به
انجامآزمونهایتجربیریشهواحدوهمانباشتگیبینمتغیرهاپرداختهشدوبااطمینانازوجود
رابطهبلندمدتبینمتغیرهابهتخمینضرایبمدلپرداختهشد.درنهایتمدلتجربیتحقیقبه
منظوربررسیتاثیرساختاربازاریبرصادراتشرکتهایمنتخببورسبررسیشدونتایجبیانگر
تاثیرمثبتنرختورم وارزبرصادراتوتاثیرمنفیتولیدناخالصداخلیبرصادراتوتاثیرمثبت
ساختار بازاری و هزینه تبلیغات شرکت ها بر صادرات بوده و باافزایش رقابت  ،میزان صادرات
شرکتهایغذاییوداروییبورسزیادمیشود .
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9-5مقدمه 
ازچالشهایاساسیاقتصادایران،تکمحصولیبودنآنبودهورهایی ازآنمنوطبهتوسعهرقابت
پذیریصنایعوتنوعمحصوالتصادراتیمیباشد.برایناساسبسیاریازمطالعاتبهبررسیعوامل
موثربرصادراتغیرنفتیپرداختهودرقالبآنهاتاثیرمتغیرهایکالنبرصادراتغیرنفتیموردتوجه
قرارگرفتهاست.امابررسینظریههایتجارتبینالمللوبهویژهنظریههایمزیتجدیدنشانمی
دهدکهعالوهبرمتغیرهایکالنمتغیرهاییچوندرجهرقابتبازاروسایرویژگیهایمربوطبهخود
صنایعنیزدرصادراتموثربودهوالزماستدربررسیتغییراتصادراتمدنظرقرارگیرند.ازاینرو
مطالعهحاضرباهدفتعیینعواملموثربرصادراتصنعتیدرایرانباتوجهبهساختاربازاروبه
دنبالپاسخگوئیبهسواالتمطروحهبهشرحذیلانجامشد :
 آیابیندرجهرقابتیبازاروصادراتصنعتیدرایرانرابطهمعنیداریوجوددارد؟ -آیاهزینهتبلیغاتدرصادراتصنعتیموثراست؟ 

2-5نتیجهگیری
تحقیقدرحوضهصادراتوعواملموثربرآنمستلزمآگاهیازتغییروتحوالتدرنظریههایمزیت
موردبررسیقرارگرفت.اینتئوریهابانظریهمزیتمطلقآدماسمیتآغازمیشودکهدرآنهر
کشوربهصدورکاالییمیپرداختکهدرآنتخصصداشت.اماایننظریهمحدودیتهایزیادی
داشتوبهمنظوراصالحآنهاریکاردونظریهمزیتنسبیراارائهنمودکهبراساسآناگرکشوری
صاحبمزیتمطلقدرتولیدکاالیینبودبازهممیتوانستازتجارتنفعبردهوبهصادراتبپردازد.
نظریههکشر،اوهلینسمتوسوینظریاترابهسمتعواملتولیدمعطوفکرد،کراویس،لئونتیفو
سایرین سعی در توضیح و توجیه ایرادات و نواقص این نظریه برآمدند .این نظریات که تاکید آنها
برعوامل تولید و با فرض رقابت کامل است به نظریات طبیعی مزیت معروف هستند که در آنها
متغیرهایی چون نوآوری ،بازاریابی ،سلیقه و سرمایه انسانی جایگاهی نداشتند .در دهه  61میالدی
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نظریهپردازانیچونشولتسبانظریهسرمایهومهارتهایانسانی،لیندربانظریهشباهتترجیحاتو
ورنونبانظریهچرخهتولیدوشکافتکنولوژیتحولیعظیمدرنظریاتمزیترقمزدند.تاکیداین
نظریه ها بر نقش نیروی انسانی ماهر ،سلیقه و صرفه های مقیاس ،فاصله زمانی نوآوری ها ،هزینه
تحقیقوتوسعه،دانشوانتقالتکنولوژیدرتجارتبود.حدودبیستسالبعدکروگمنبانظریه
مزیتنسبیپویاوپورتربانظریهمزیترقابتیتحوالتدرنظریاتتجارتراعمیقترنمودندوبهاین
ترتیبنظریههایمزیتبهمنظورتبیینواقعیتهایتجاریدرجهانتکاملیافتند .
بررسیعواملموثربرشکلگیریتجارتبراساسنظریاتفوقالذکرنشانمیدهدکهدر
مجموعنظریاتجدیدبهعواملیچونرقابتناقصمزیترقابتی،مقیاسفعالیتهایاقتصادیوفن
آوریهاینوآورانهدرفضایتجارتورقابتتوجهنمودندوبهطورآشکارکروگمنبانقضفرض
همگن بودن بنگاهها در تکنولوژی (فرض نظریات مزیت نسبی ریکاردو و هکشر-اوهلین) اهمیت
ویژگیهای بنگاه را در تجارت از سطح کالن و متغیرهایی چون نرخ ارز و نرخ تورم به حوزه خرد
هماننداندازهبنگاه،هزینههایتحقیقوتوسعهوسطحمهارتنیرویکارتغییریافت.دراینمیان
مایکل پورتر ( )9111معتقد بود که رقابت داخلی موجب افزایش کارایی بنگاهها و در نتیجه ارتقا
تواناییآنهابرایرقابتدرسطحبینالمللوبنگاههایخارجیخواهدشدکهبرتاثیررقابتداخلی
درصادراتبنگاههاتاکیدمینمود .
بخشبعدیفصلدومبهمطالعاتجدیدانجامشدهدرحوزهصادراتمیپردازدبسیاریاز
مطالعاتانجامشدهدراینخصوصچنانکهذکرشدبهمتغیرهایکالناقتصادیموثربرصادرات
هماننددرآمدکشورهایهدف،نرخارزآزاد،سطحقیمتها(نرختورم)پرداختهاندکهازآنجمله
میتوانبهبررسیهایانجامشدهتوسطمحسنخانونایت()9113یاوریوهمکارانش()9311
عباسشاکری()9333طیبیومصرینژاد()9339وولدخانی()9376ومدلارائهشدهدربرنامه
سوم توسعه برای ایران اشاره نمود نتایج این مطالعات به تاثیر مثبت نرخ ارز و درآمد حقیقی
کشورهایهدفورابطهمنفیسطحقیمتهایداخلیوتورمباصادراتتاکیددارد.اینمطالعاتهر
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چند همه سعی در تبیین تاثیر متغیرهای کالن بر صادرات داشتند ولی با نظریات مزیتی جدید
منطبقنیستند.درطیدهههایاخیرنظریهپردازانوسیاستگذارانبهدلیلتسهیلدرمحاسبات،
تحوالتجهانیشدنوسرعتافزایشارتباطاتومنطبقشدننظریاتبرپایهنظریهکروگمنکه
نقش ویژگی های بنگاه را در تصمیمات تجاری و تولید مهم می داند ،از متغیرهای خرد بهره می
گیرند.اماازمطالعاتیکهبهتاثیرمتغیرهایخردوویژگیبنگاههادرصادراتپرداختهاندوبارویکرد
مطالعهحاضربیشتر مطابقتداردمیتوانبهمصلحالدیناعجازقانیبرایپاکستاندرسال،2111
کیوهیکوایتوبرایزاپندرسال،9113آلبرتزوفاکدرسال2112برایآفریقاوآسیاواصغرمبارک
 9331در ایران اشاره نمود که در آنها از متغیرهای خرد بهره جستند .به منظور توضیح تغییرات
صادراتدراینمطالعاتازمتغیرهایهمانندسودآوری،مالکیتخارجی،سنبنگاه،مخارجتحقیقو
توسعهوشدتمهارتبهرهگرفتهشدهاست.نتایجاینمطالعاتدراغلبمواردبهتاثیرمثبتاندازه
بنگاه،مالکیتخارجی،سنبنگاهومخارجتحقیقوتوسعهبرصادراتاشارهداشتهدرحالیکه رابطه
مشخصیبینشدتمهارتوصادراتراارائهنمیکنند .
در ادامه و در فصل  3روش مورد استفاده در تحقیق حاضر را که مبتنی بر روشهای
اقتصادسنجیبودتوضیحدادیمودرنهایتدرفصلچهارمبهتحلیلعواملموثربرصادراتوتصریح
مدل،تعریفمتغیرها،روشبرآوردودرنهایتبراوردالگووتحلیلنتایجپرداختهشد .
دراینفصلبامروریبرمبانینظریفصلدومومطالعاتصورتگرفتهدراینزمینهنشان
دادهشدکهساختاربازاربهعنوانیکیازعواملمهموموردبحثدرتعیینرقابتپذیریبنگاههاو
صادراتآنهامیباشدکهالزماستدربررسیصادراتبهآنتوجهشود.عالوهبرساختاربازاربرخی
از متغیرها همانند هزینه تبلیغات که با نظریات جدید مزیت منطبق می باشند بر صادرات موثر
هستند.درنهایتتاثیرمتغیرهایکالن(نرخارزونرختورموتولیدناخالصداخلی)کهدربسیاریاز
مطالعاتبهعنوانعواملتعیینکنندهصادراتمطرحهستندنیزبرایتوضیحتغییراتصادراتدر
اینمطالعهنیزمورداستفادهقرارگرفت .
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مدلتصریحشدهبرای39بنگاهدارایصادراتدرایراندربخشصنعتغذاییوداروییطی
دوره()9331-9331بهروشپانلدیتابرآوردگردیدوباعنایتبهآزمونfوهاسمنازرویکردداده-
های  poolدر آن استفاده شد .نتایج حاصل نشان می دهند متغیرهایی چون ساختار بازار ،هزینه
تبلیغات،نرخارز،نرختورمتاثیرتاثیرمثبتومعنیداروتولیدناخالصداخلیتاثیرمنفیبرمتغیر
صادراتداردکهمطابقباتئوریپورترمیباشند .
تفسیر این ضرایب به این شکل است که اگر نرخ ارزونرختورمدر یک سال به اندازه یک
درصد افزایش یابد ،لگاریتم صادرات به اندازه  1/32و  1/115درصد در سال افزایش خواهد یافت.
همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی  -1/55میباشد ،بنابراین چنانچه لگاریتم این
درسالبهطورمتوسط  1/55درصدکاهش

متغیرهادرسالیکدرصدافزایشیابد،لگاریتمصادرات 
خواهدیافتکهدلیلاینامروارداتبیشتربراساسافزایشدرتوانوقدرتخریدافرادمیباشد.در
نهایتضریبمتغیرساختاربازاریوتبلیغات1/14و1/91میباشدکهبیانگرتاثیرمثبتومعنیدار
ساختاربازاریوهزینهتبلیغاتبرصارداتمیباشدکهبیانگرتائیدفرضیهتحقیقمیباشد .
براساسنتایجفوقفرضیهتحقیقمبنیبراینکهباافزایش رقابت میزان صادرات شرکتهای
منتخب غذاییوبورسی عضوبورسزیادمیشودباتوجهبهضریبمثبتومعنیدارشاخصساختار
بازاریتائیدمیگردد .


3-5پیشنهادات 
9-3-5پیشنهاداتبرایسایرمحققین 
 بررسیرابطهبینمتغیرهایتحقیقدردیگرصنایعبورسیهمانندصنعتپتروشیمی. واردکردنمتغیرهایرفتاریدیگریهمانندهزینهتحقیقاتوتوسعه،متغیرهایعملکردیدیگریهمچونرشد،کاراییفنیوکاراییتخصصیبهمدلتحقیقوبرآوردمدل.
 بررسیارتباطمتغیرهایموجوددربازاربورسکشورهایخارجی.65

 لحاظنمودنتاثیرمتغیرهاییهمچونسیاستهایدولتومحدودیتهایصادراتبرمدلتحقیق.

2-3-5پیشنهاداتبرایمسئولینارشددرامرصادراتغیرنفتی 
درراستایعقایدمایکلپورتر،بنیانگذارنظریهمزیترقابتی،هر کشوریباید باتوجهبهویژگیهای
خاص خود محیطی را فراهم کند که خلق مزیت رقابتی توسط بنگاههای داخلی تشویق شود .در
نتیجهقادربهتولیدومبادرتبهصدورکاالهاییخواهدکردکهمتضمنرشدمستمرآنکشورشود.
تفاوتدرساختاراقتصادملی،فرهنگی،ارزشهاونهادهاوتاریخکشورهابرمزیترقابتیکشورهاتأثیر
داردوکشوریکهبتواندازاینعواملدرتوسعهنقشبنگاههایخوداستفادهمؤثرنماید،شرایطیرا
فراهممیآوردکهنقشبنگاههایاقتصادیآندراقتصادبینالمللبهطورمستمرافزایشیابد .در
نتیجهنقشدولتهادرایجادچنینمحیطیحائزاهمیتاست .
براساسنتایجاینمطالعهتاکیدبرحضورفعالبنگاههادرصنایعموجبافزایشرقابتپذیری
و صادرات صنایع میگردد .لذا به منظور افزایش صادرات الزم است از سوی مسئولین تدابیری در
جهترشدبنگاههایکوچکومتوسطاتخاذشود.درضمنبرایجلوگیریازرفتارهایانحصاریاز
سویبنگاههایبزرگدرصنایعبایستیسیاستهایضدانحصاریمناسبیمدنظرقرارگیرد.لذابر
اساس این مطالعه ایجاد زمینههای الزم جهت رشد بنگاههای کوچک و متوسط به همراه اعمال
سیاستهایرقابتیوضدانحصاریتوصیهمیشود.جهتتعاملبااقتصادجهانی،ایجادفضایرقابتی
مهمترینواصلیترینبسترمیباشد.بهعبارتدیگرحاکمشدناقتصادبازاردرسطحملی،زمینه
الزمجهتورودبهفرایندجهانیوخلقمزیترقابتیرافراهممینماید.درنتیجهباتوجهبهشرایط
جدیدجهانی،ایجادفضایرقابتیدرکشوروبهتبعآنافزایشقدرترقابتمندیاقتصادملیاز
مهمترینوظایفدولتاست.ایجادفضایرقابتیدرکشورباعثرشدبخشهایدارایمزیترقابتی
ازطریقگسترشبازارمحصوالتاینبخشهاازسطحداخلیبهسطحبینالمللیخواهدشد.دولت
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میتواند از طریق مواردی همچون یارانهها ،سیاستهای بازار سرمایهای ،سیاستهای آموزشی ،کنترل
قیمتها،سرمایهگذاریدربخشهایزیربنایی،نقشدولتدربازار(چهباوضعقوانینومقرراتوچهبه
عنوانخریدار)،تأثیرقوانینرویصنایعتأمینکنندهووابسته،رسانههاوتبلیغات،سیاستهایمالیاتی
وقوانینضدکارتلوهمچنینسیاستهایکالن خود،برفضایرقابتیبینبنگاههاتاثیرگذارباشد.
بنابراین آنچه مشهود است ارتقاء مزیت رقابتی پایدار ،تابعوضعیتبسترهای اقتصادکالن ،محیط
اقتصادخردواستراتژیوعملیاتاجراییبنگاههاییککشوراستکهرشدوارتقاءهماهنگآنها
میتواندزمینهبرایکسبمزیترقابتیپایدارراموجبشود.بدینترتیبمزیترقابتییککشور
تابععواملذیلاست  :
-

زمینههاوزیرساختهایسیاسی0اقتصادیوحقوقیدرسطحکالنکشورکهبسترالزم
برایرقابتپذیریرافراهممیکند.

-

فضایکسبوکاردرسطحاقتصادخردکهفضایبهرهوریشرکتهارافراهمکردهومحیط
مناسبکاروفعالیترامهیامیسازد .

-

اهدافوراهبردهایشرکتهاونحوهعملیاتینمودنآنهاکهمبینچگونگیفرایندهایداخلی
بنگاههابرایکسبتعالیورشدبهرهوریدرآنهاست.

در نهایت عالوه بر مطالبفوق ،پیشنهاداتذیل به منظور تسهیل فضای رقابتی در کشورو
افزایشصادراتغیرنفتیتوصیهمیگردد .
.9تنگناهایساختاریداخلیدرکشور(سهمباالیبخشدولتدراقتصاد)،شرایطیرابوجود
آوردهاستکهباشرایطنسبیبازاررقابتدرکشورهایپیشرفتهومنطقهمتفاوتبودهواینامر
چنانچهدربلندمدتچارهچویینگردد،تخصیصبهینهعواملدرفرآیندتولیدرامختلمیسازد 
 .2در راستای تداوم اصالحات سیاستی برای بهبود محیط کسب و کار ،تشویق ،هدایت و
حمایت الزم برای افزایشتخصصو دانش (اعم از دانش فنی،دانش مدیریتی و  )...بنگاهها جهت
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ارتقاءمزیترقابتیاکتسابیکوششگردد.بهنظرمیرسدتنهادرصورتدرونیشدنعلموفنآوری
ومجموعهایازداناییهادرکشور،بنگاههامیتوانندبهارتقاءمزیترقابتیاکتسابیدستیابند .
.3یکیازراههاییکهمیتواندمنجربهکسبمزیترقابتیاکتسابیگرددپرداختنبهموضوع
تحقیقوتوسعهاست.البتهدرطیدههاخیر،موضوعتحقیقوتوسعهدرصنعتکشورچندانمورد
توجهقرارنگرفتهوهمچنانسهمآنازتولیدناخالصداخلیبسیارپاییناست.
.4انجامپژوهشهایهدفداربهجهتقیمتگذاریوتعیینقیمتنسبیصادراتدرسطح
مناسبورقابتیبهجهتافزایشصادراتغیرنفتی .
.5توجهبهظرفیتتولید داخلیدرصنایعمختلفولزومبرنامهریزیبهجهتافزایشتوامان
تولیدوصادرات .
.6کنترلمیزان مصرفداخلیوهدایتمنابعصرفهجوییشدهبهسمتصادراتوارزآوری
برایکشور .
.7حمایتازسرمایه گذاریهایبخشخصوصیدرامرتولیدوصادراتغیرنفتیوافزایش
سرمایهگذاریهایهدفداردولتدرامرصادرات .

3-3-5پیشنهاداتبرایمدیریتواحدهایصادراتیکشور 
همچنینبراساسنتایجحاصلازتحقیقحاضرعواملغیرقیمتیبرصادراتغیرنفتیموثرمیباشد.
در همین راستا پیشنهاد می شود تا واحدهای صادراتی فعال در حوزه صادرات غیرنفتی به عوامل
غیرقیمتیتوجهویژهایداشتهباشند.برایتحققاینامرپیشنهاداتاجراییوعملیزیرپیشنهاد
میگردد :
.9شناختبازارهایمصرفخارجیدرحوزههایبازاریابی،رفتاریوفرهنگیبرایحضورهمه
جانبهوسنجیدهدربازارهایخارجی .
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.2ارتقاءکیفیت محصوالتتولیدیبهجهتافزایشرقابتپذیریتولیداتداخلیدربازارهای
خارجی .
.3آشنایی باشیوه های نوین تجارت مانندتجارتالکترونیکوتجارتبینالمللبرایحضور
آگاهانهدربازارهایخارجی .
.4استفادهازتکنیکهایمدیریتیوبویژهمدیریتمنابعانسانیبهجهتافزایشبهرهوری
نیرویکاروجهتدهینتایجحاصلازاینموضوعدرحوزهصادرات .
.5افزایشرقابتپذیری سازمان درجنبههامختلفساختاری،فرهنگی،استراتژیک،فناروی
اطالعاتو...برایافزایشقابلیتهایسازماندربازارهایخارجی .
 .6ایجاد مزیت رقابتی در جنبه های مختلف برای شرکت به جهت تکیه بر آن در رقابت با
رقبایخارجی،توجهبهمنابعانسانیونیرویکاردراینزمینهپیشنهادمیشود .
.7ارتقاءسطحدانش ومهارتهایمدیریتیمدیرانفعالدرواحدهایداخلیبرایحضوردر
بازارهایخارجی.



61

منابع
الف)فارسی 
  .9اصغر پور ،حسین؛ فالحی ،فیروز؛ خداداد کاشی ،فرهاد؛ پور عبادالهان ،محسن و دهقانی ،علی ()9319؛
رابطهتاثیرنوآوریبرسهمبازاردرصنایعنساجی،چرموپوشاکایران.فصلنامهمطالعاتاقتصادیکاربردی
ایراندانشگاهبوعلیسینا،سالاول،شماره .63-17،9
 .2اصغرپور،حسین؛فالحی،فیروزودهقانی،علی()9319؛تاثیرنوآوریبربیثباتیسهمبازاردرصنایعغذایی
وآشامیدنیایران،نشریهاقتصادوتوسعهکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهد،جلد،26شماره .214-297،3
.3

پاکدامن ،رضا ()9377؛ عو امل حقوقی بازدارنده و محدود کننده صادرات ایران .مجموعه مقاالت اولین
همایشسیاستهایبازرگانیوتجارتبینالملل.موسسه مطالعاتوپژوهشهایبازرگانی .

 .4جانی،سیاوش()9311؛عواملموثربررقابتپذیریدرایران.منطقهجنوبغربآسیا.پژوهشهاوسیاست-
هایاقتصادیایران،شماره،53صفحه.2
 .5حسینی،سیدشمسالدینوملکمحمدی،مریم() 9336؛سنجشمزیتنسبیورقابتیصنعتچرمایران
دربازارجهانی.پژوهشهایبازرگانی .44،
 .6خداداد کاشی ،فرهاد ()9333؛ دیدگاههای مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت وتطبیق آن با وضعیت
رقابتدربخشصنعتایران.پژوهشهاوسیاستهایاقتصادی )6(59.
 .7دهقانی،علی،تاثیرنوآوریبربی ثباتیسهمبازار،رسالهدکتری،دانشکدهاقتصادوبازرگانیدانشگاهتبریز،
 9312
 .3دهقانی،علی()9313؛بررسی ارتباط متقابل بین شدت تبلیغات ،شدت تحقیقات وپویایی رقابت در صنایع
ایران،فصلنامهمطالعاتاقتصادیکاربردیایراندانشگاهبوعلیسینا،سالسوم،شماره .41-74،1
 .1شاکری ،عباس()9333؛عواملتعیینکنندهصادراتغیرنفتیایران،فصلنامهتخصصیپارکها ومراکز
رشد،شماره،29صفحه .3
 .91شاهآبادی،ابوالفضل()9333؛بررسیاثربهرهوریکلعواملبرقدرترقابتپذیری(مطالعهموردیایران).
نامهمفید،شماره،35صفحه .4
 .99طیبیسیدکمیل،عمادزادهمصطفی ،شیخبهایی ،آزیتا()9337؛تاثیرصادراتصنعتیوسرمایهانسانیبر
عواملتولیدورشداقتصادیدرکشورهایعضو.OICفصلنامهاقتصادمقداری،شماره،5صفحه .2
01

فصلنامهتخصصیپارکهاو. )؛اثرسرمایهگذاریدرپژوهشوتوسعهبرصادراتایران9331(اصغر، مبارک.92
 .5صفحه،25شماره،مراکزرشد
،پایاننامهکارشناسیارشد،اثردرآمدهاینفتیبرصادراتغیرنفتیازکانالنرخارز،  محمدرضا، مقیمی.93
 9376،دانشکدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی
 فصلنامه. یک الگوی اقتصاد سنجی کالن برای اقتصاد ایران.)9373(  عرب مازار عباس، نوفرستی محمد.94
،پژوهشهاوسیاستهایاقتصادی
.سیاستهایتعدیلنرخارزوتاثیرآنبرصادراتغیرنفتی.)9377(احسان، ابراهیموطاهری، هادیان.95
 .اتاقبازرگانیوصنایعومعادنتبریز.پنجمینهمایشصادراتغیرنفتیکشور
 ب)انگلیسی
13. Aaby, Nils-Erik & Stanley, F. Slater (1989). Management Inﬂuences on Export
Performance AReview of the Empirical Literature 19781988-. International Marketing
Review, 6(4)
14. Auquier, A. Antoine (1980). Sizes of Firms, Exporting Behavior, and the Structure
of French Industry,The journal of Industrial Economics, 20(5)
15. Bain, J.S., (1956), "Barriers to New competition" Cambridge, Mass: Harvard
university press, quoted in clarke, 1990.
16. Carneiro, Jorge & Da Rocha, Angela (2011). Determinants of Export Performance:
A Study of Large Brazilian Manufacturing Firms. Brazilian Administration Review,
8(2)
17. Hirsh, S. & I. Bijaoui (1985). R&D Intensity and Export performance: A macro
View  weltwirtschaftliches. Arshive
18. Ito, Kiyohiko (1993). R&D Spending, Domestic Competition and Export
Performance of JapaneseManufacturing Firms. Strategic Management Journal, 14(3)
19. Keesing, D. B. (1967). The Impact of Research and development on United States
Trade Journal of Political Economy, 75(8)

79

20. Krugman, P. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of
Trade.AmericanEconomic Review, 70(5)
20. Kumar, Nagesh& Siddhartha, N. S. (1994). Technology, Firm Size and Export
Behavior in    Developing Countries: the Case of Indian Enterprises. The Journal of
Development Studies, 31(2)
21. Lunn, J. (1989), R&D, Concentration And Advertising, A Simultaneous Equations
Model,Managerial and Decision economics, 10(7)
22. Masakure, O. & Henson, J. Cranﬁeld (2009). Standards and Export Performance in
DevelopingCountries: Evidence from Pakistan .The Journal of International Trade and
Economic Development, 18(4)
23. MuslehUd Din, Ejaz, Ghai, & Tariq, Mahmood (2009). Determinants of Export
Performance of Pakistan: Evidence from the Firm Level Data. The Pakistan
Development Review, 48(3)
24. Neokosmidi, Z.V. (2005), Advertising, Market Share, And Profitability In The
Greek Consumer Industry, Journal Of Business Economics Research 3(9)
25. Smith, V. & et. al (2002). Do R&D Investments Affect Export Performance?.
University of Copenhagen. Denmark
26. Tsurumi, Y. (1972). R&D Factors and Exports of Manufactured Goods of Japan
,The Product Life Cycle and International Trade, Harvard University, MA theses,
Wagner, Joachim (2001). A Note on the Firm Size – Export Relationship, Small
Business Economics, 17(3)
27. Yoshino, Y. (2008). Domestic constraints, Firm Characteristics, and Geographical
Diversiﬁcation of Firm –Level Manufacturing Exports in Africa. The World Bank
policy research working paper
28. Zeufack, Albert (2002). Export Performance in Africa and Asia's Manufacturing:
Evidence from Firm – Level Data. Journal of African Economies, 10(3).

02







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.
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