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طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفههای بخشبندی بازار بینالمللی؛ مطالعۀ موردی بازار بینالمللی
بنزین

()1

بهتاش جمالیه بسطامی ،*1محمدرضا حمیدیزاده

2

 -5دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
 -2استاد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
امروزه ضرورت بخشبندی بازارهای بینالمللی بیش از پیش احساس میشود .تحقیقات بسییاری نییز بیرای شناسیایی
مؤلفههای مناسب برای بخشبندی بازار بینالمللی انجام شده است .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی مؤلفیههیای بخیش-
بندی بازار بینالمللی با مطالعه موردی بازار بینالمللی بنزین و مبتنی بر رویکرد دادههای پانلی است .بدینمنظور ،دادههیای
 91کشور واردکننده بنزین در منطقه خاورمیانه ،آسیا و اقیانوسیه بین سالهای  5331تا  2152تجزیه و تحلیل شدهانید و در
قالب هفت فرضیه ،تأثیر مؤلفههای اندازۀ بازار ،پذیرش بازار ،توسعۀ اقتصیادی ،سیاختار بیازار آزاد ،قیمیت خیردهفروشیی
بنزین ،زیرساخت ارتباطی و کشش درآمدی تقاضای بنزین بر واردات آن بررسی شیده اسیت .افیزونبیراین ،محاسیبات و
تحلیلهای ضروری پژوهش ،بیا نیرمافزارهیای  Eviews-9و  STATA-14انجیام شیده اسیت .نتیایص حاصیل از پیژوهش،
نشانگر آن است که اندازۀ بازار ،توسعۀ اقتصادی ،ساختار بازار آزاد ،قیمت خردهفروشی بنزین و کشش درآمدی تقاضای
بنزین ،تأثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین دارند و اندازۀ بازار در میان مؤلفههای توضیحی دیگیر ،بیشیترین تیأثیر را
دارد .بر اساس این تحقیق ،وجود ارتباط معنادار میان پذیرش بازار و واردات بنزین رد شده است؛ همچنیین وجیود ارتبیاط
معنادار میان زیرساخت ارتباطی و واردات بنزین تأیید نشده است.
واژههای کلیدی :دادههای پانلی ،بخشبندی ،پذیرش بازار ،توسعۀ اقتصادی ،ساختار بازار آزاد.

* نویسنده مسؤول

b.j.bastami@gmail.com
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مقدمه

اصلی این تحقیق که از دغدغههای مدیران صنعت نفیت

شناسایی بازارهای هدف ،بیه دیییل زییادی اهمییت

است ،مقابله با مازاد فرآوردههای نفتی تولیدی ،بیهوییژه

دارد؛ شناسایی این بازارها این امکان را فیراهم مییکنید

بنزین ،در سالهای پیشرو بیا توجیه بیه بهیرهبیرداری از

تا تیششهیای بازارییابی متمرکیز و از پراکنیدهنگیری و

پاییشگاه ستارۀ خلیص فارس در آیندهای نزدیک و نبود

فعالیت در بازارهای متعدد خودداری شود .نظر به اینکیه

شناخت کافی از بخشها و مشتریان بازارهای بینالمللیی

نییاز بییه بخییشبنیدی بییازار بییینالمللیی روزبییهروز بیشییتر

فرآوردههای است .افزون بر ایین ،یکیی از عیواملی کیه

احسییاس میییشییود ،توجییه بییه تحقیقییات بییرای شناسییایی

میتواند در زمینه گسترش صادرات فرآوردههیای نفتیی

مؤلفههای مناسب بخشبندی بیازار بسییار شیده اسیت و

ایران به سایر کشورها مؤثر باشد و به حضور بیشتر ایران

عموماً مشخصیات کشیوری ،مبنیایی بیرای بخیشبنیدی

در بازارهای صادراتی بینجامید ،ارزییابی و بخیشبنیدی

بازارهای بینالمللی محسوب میشود (ناچمن.)5331 ،5

بازارهای بینالمللی فرآوردههای نفتی است کیه تیاکنون

شناسایی بخشهای بازار و اجزای آنها بیه مؤلفیههیا

پژوهش و مطالعاتی در این خصوص انجام نشیده اسیت.

(متغیرهییا و معیارهییا) و روشهییای بییهکارگرفتییه بییرای

برای پاسخ به این مس له ،شناسایی مؤلفههیای مناسیب بیا

شناسایی آنها بستگی دارد .انتخیاب مؤلفیههیای مناسیب

هدف بخشبندی بازار بینالمللی بنزین ،اولیین و مهیم-

بخشبندی و روشهای شناسایی آنها در ارتباط با تعداد

ترین گام در این پژوهش است.

و نوع بخشهایی که در تحقیقات بخشبنیدی شناسیایی

پژوهشگران ،روشها و الگوهای مختلفی را بهعلیت

میشوند و همچنین مفیدبودن آنها بیرای شیرکت بسییار

اهمیّییت ارزیییابی و بخییشبنییدی بازارهییا ،بییرای بررسییی

مهم است .انتخاب مبانی بخشبندی ،مسیتقیماً از هیدف

بازارهای خارجی جذاب ارائه دادهاند؛ اما همچنیان نییاز

مطالعه و نوع بازار ،مصرفی یا صنعتی ،پیروی میکنید و

به الگویی منعطف ،جامع و کارا از منظر هزینه و درخور

انتخاب مؤلفههای مختلف ممکین اسیت بیه بخیشهیای

استفاده در صنایع مختلیف احسیاس میی شیود .تأمیل در

متفاوت منجر شیود .افیزون بیر ایین ،انتخیاب روشهیا و

پژوهشهای پیشین نشان میدهید متغیرهیای لحیا شیده

مؤلفهها مستقل از یکدیگر نیستند و نیاز است روشهیای

در بررسی بازار خارجی ،به مرور زمان بیشتر و جیامعتیر

بخشبندی بر اساس اهداف مشخص مطالعۀ بخشبنیدی

میشوند .با توجه به نبود تحقیقاتی در این زمینه و نظر به

و مؤلفههای بخشبندی منتخب ،صورت پیذیرد (ودل و

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق ،در این پژوهش بیه طراحیی

کاماکورا .)211 ،

و آزمون مدل انتخاب مؤلفهها و متغیرهیای بخیشبنیدی

2

صنعت نفت ایران ،مهمترین صنعت و پیشران اقتصاد

بازار بینالمللی بنزین پرداخته شده است.

کشور ،جایگاه ویژه و بینظییری در کشیور دارد کیه بیا
توجه بیه تغیییر از خیامفروشیی بیه تولیید فیرآوردههیای

مبانی و چارچوب نظری تحقیق

ارزشمند ،در آیندهای نزدیک فرآوردههای نفتی ،نقیش

در بیشتر الگوهای راییص تصیمیمگییری بخیشبنیدی

حیاتی در اقتصاد کشیور ایفیا مییکننید .بنیابراین مسی له

بازار بینالمللی ،یک مرحله غربالگری اولیه وجیود دارد
که بر اساس شاخصهای دادههای ثانوییه ارزانقیمیت و

1 Nachum
2 Wedel and Kamakura

مقایسییهای در مییورد کشییورها کییه بییهطییور وسیییعی در

طراحی و آزمون مدل انتخاب مؤلفههای بخشبندی بازار بینالمللی 25 /

دسیترس هسیتند ،ماننید شییاخصهیای منتشرشیدۀ بانییک

شرکت در دو سطح کشن و خرد بررسیی مییشیود و از

جهییانی ،انجییام میییگیییرد (گاسییتون برتییون و مییارتین،5

مؤلفییههییا و متغیرهییایی ماننیید انییدازۀ سییازمان ،محییل

 .)2155وقتییی یییک گییروه از نامزدهییای بییازار انتخییاب

جغرافیایی ،بخش صینعت ،بیازار نهیایی ،سیاختار واحید

شدند ،بازاریابان صنعتی باید دادههایی را انتخیاب کننید

تصییمیمگیییری ،فرآینیید تصییمیمگیییری ،سییطح خرییید،

کییه مسییتقیماً بییه تقاضییا بییرای محصییویت صییادراتی و

اهمیییت خرییید ،نییوع سییازمان خریییدار و ویژگیییهییای

بازارهای خیارجی شرکتشیان مربیوط اسیت .بازاریابیانی

شخصی و غییره بیرای بخیشبنیدی سیازمانهیا اسیتفاده

که به ارزیابی پتانسیل بازارهای جهانی برای محصیویت

میشود (دراموند .)2151 ،1همچنین در سطح کشیوری،

و خدمات خاصی عشقیهمنید هسیتند ،نیازمنید شناسیایی

شاخص های کشن سیاسی ،اقتصادی ،جمعییتشیناختی،

شاخصهای اقتصادی ویژهای هستند که بیشترین ارتبیاط

جغرافییییایی و غییییره کشیییورها از جملیییه مؤلفیییههیییای

را بییا تجزیییه و تحلیییل تقاضییا دارنیید (مالهییاترا.)5339 ،2

بخشبندی هستند.

معیار راهنما بیرای انتخیاب ایین متغیرهیا ،عملکیرد آنهیا

مؤلفهها و متغیّرهای لحا شده در ایین پیژوهش ،بیر

اسییت کییه معیییاری بییرای سیینجش تقاضییای کشییورهای

اساس الگوی جذابیت بازار و حاصیل ترکییب شیاخص

مختلیییف اسیییت (داگیییشس و وینییید .)5391 ،9نیییاچمن

فرصیییت کلیییی بیییازار 3،کیییه مبنیییای بازارییییابی دارد

( )5331نیییز معتقیید اسییت بییا توجییه بییه اینکییه نیییاز بییه

(کاوسگیل ،)5331 ،1و مدل جاذبه 9تجارت بینالمللیی،

بخش بندی بیازار بیینالمللیی روزبیهروز بیشیتر احسیاس

کییه مبنییایی اقتصییادی دارد ،انتخییاب شییده اسییت .اییین

می شود ،برای شناسایی مؤلفههیای مناسیب بخیشبنیدی

روشها با توجه به ادبیات موضوع ،پشتوانۀ نظری قوی و

توجییه بیشییتری بیییه تحقیقییات شیییده اسییت و عمومییاً

شهرت باییی در بررسی روابی تجیاری در بازارییابی و

مشخصات کشوری ،مبنایی برای بخیشبنیدی بازارهیای

اقتصاد بین الملل دارنید .اگرچیه پژوهشیگران معیارهیا و

بییینالمللییی هسییتند و معیییار راهنمییا بییرای انتخییاب اییین

مؤلفه های متفاوتی را برای غربیال کیردن بیازار اسیتفاده

متغیّرها ،عملکرد آنها بیه عنیوان معییاری بیرای تقاضیای

میییکننیید ،امییا جییذابیت بییازار موضییوعی اسییت کییه در

کشورهای مختلف است.

مطالعات پیشین در زمینیه بخیشبنیدی بیازار بیینالمللیی

بخشبندی بازار صنعتی در مورد تجزییه و تحلییل و

برای تبعیض میان بازارهای خارجی دائمیاً اسیتفاده شیده

انتخییاب کاربردهییای مناسییبی اسییت کییه بییدان وسیییله

است (گاستون برتون و میارتین .)2155 ،در ایین راسیتا،

محصویت یک شرکت ،منیافع مفیید و کیاراتری را بیه

پژوهش حاضر بیا واردکیردن مؤلفیههیای انیدازۀ بیازار،

مشتریان ارائه میدهد .ایین موضیوع یکیی از مهیمتیرین

پذیرش بازار ،توسعۀ اقتصادی ،آزادی اقتصادی ،قیمیت

راهبردهای کسب و کار یک شیرکت اسیت (سیاودرا،1

خردهفروشی بنزین ،کشش درآمدی تقاضا و زیرساخت

 .)2153بخشبندی بازار صنعتی در دو سطح سیازمانی و

در سطح کشوری بیه شناسیایی مؤلفیههیای بخیشبنیدی

کشوری انجام میشود .در سطح سیازمانی ویژگییهیای

بازار بینالمللی بنزین پرداخته است.

1 Gaston-Breton and Martín
2 Malhotra
3 Douglas and Wind
4 Saavedra

5 Drummond
6 Overall Market Opportunity Index
7 Cavusgil
8 Gravity
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اندازۀ بازار :5به اعتقاد هیرچ ( )5331میان تجارت

تولید ناخالص داخلیی ( ،)GDPبیرای سینجش شیاخص

بینالمللی ،هزینههای رقابتی و اندازۀ بازار ارتباط وجیود

پییذیرش بییازار اسییتفاده نمودنیید .بییه اعتقییاد کاوسییگیل

دارد (روسییو و اوکوروفییو .)5333 ،2داگییشس و کییریص

( ،)5331پذیرش بازار به اندازهای که یک بازار خارجی

( )5399نیز بر اهمیت اندازۀ بازار در مقام عامل تعییین-

پییذیرای واردات از آمریکاسییت اطییش میییشییود و بییا

کننده فرصتهای بالقوه بازار تأکید مییکننید (روسیو و

میانگین سالیانۀ نرخ رشد واردات از امریکا طی پنص سال

اوکوروفو .)5333 ،بر اساس مطالعات پیشین ،نرخ رشید

گذشته و سرانۀ واردات از آمریکا اندازهگیری میشیود.

معیار مهمی در مرحلیه غربیالکیردن توسیعه بیینالمللیی

ازآنجاییکه واردات ییک کشیور بیهتنهیایی نمییتوانید

است .افزون بر این ،مدل جاذبۀ اولیه ،تجارت بین کشور

نمایندۀ پذیرش و دسترسی بیازار باشید ،شینگ و میولن

 iو کشییور  jرا تییابع متبتییی از انییدازه بییازار (جمعیییت)

( )2155در پژوهش خود از واردات محصول و تجیارت

تخمین میزند (شنگ و میولن )2155 ،9و غربیالکیردن

کل بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلیی ()GDP

بازار بینالمللی ،حامی جدی استفاده از اندازه بازار برای

استفاده نمودند .در این پژوهش واردات کای و خدمات

شناسایی فرصتهای بالقوه اسیت (روسیو و اوکوروفیو،

بر اساس درصیدی از تولیید ناخیالص داخلیی ( )GDPو

 .)5333درحقیقییت ت ییوریهییای تجییارت بییینالملییل،

تجارت کل بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلیی

ارتباطی قوی بین تعیامشت تجیاری بیینالمللیی بیالقوه و

( ،)GDPشاخصهای تعیین کننده پذیرش بازار انتخیاب

انیدازه بیازار را ارائییه مییکننیید (سیاکارایا و همکییاران،1

شدهاند.

 .)2111هرچند که یک کشور ،کامشً نمیتواند از سوی

توسعۀ اقتصادی :3انتخاب بازار خارجی بیا توسیعۀ

یییک شییرکت ،بییازار هییدف در نظییر گرفتییه شییود ،امییا

اقتصادی ارتباط نزدیکی دارد و قدرت اقتصادی ملتها

جمعیّت کل ،اهمیّت نسبی بازار آن کشور را نشان میی-

بیه صییورت متبتییی بییا جییذابیت بییازار صییادراتی آنهییا در

دهیید (کاوسییگیل .)5331 ،در اییین پییژوهش از جمعیییت

ارتباط است .همچنین دادههای سرانه در بیشتر مدلهیای

کل (نفر در سال) و مصرف بنزین (هزار تن در سیال) بیا

تجزیه و تحلیل بینالمللی بازار ترجیح داده میشوند ،بیه

هدف سنجش اندازه بازار استفاده شده است.

این دلییل کیه آنهیا شیدت اقتصیادی را نشیان مییدهنید

پذیرش بازار :1پذیرش بازار به بیازبودن و قابلییت

(شنگ و مولن .)2155 ،به اعتقاد کاوسیگیل ( )5331دو

دسترسی به بازار اشاره دارد و بای بیودن پیذیرش بیازار،

متغیر برای سنجش شدت بازار به کیار گرفتیه مییشیوند

جییذابیت بیشییتر بییازار را نشییان میییدهیید .کاوسییگیل و

که عبارتاند از« :سرانۀ تولید ناخیالص ملیی» بیر اسیاس

همکاران ( )2111از شاخصیی در رتبیهبنیدی و خوشیه-

برابییری قییدرت خرییید و «سییرانۀ هزینییههییای مصییرفی».

بنییدی بازارهیای بییینالمللییی اسییتفاده نمودنیید کییه آن را

همچنییین در سییال  2111کاوسییگیل از درصیید جمعیییت

«پذیرش بازار» نامیدند .آنها در پیژوهش خیود از سیرانۀ

شییهری و سییرانۀ تولییید ناخییالص داخلییی بییرای سیینجش

واردات از آمریکا و تجارت کل به صورت درصیدی از

شدت بازار استفاده کیرد .همچنیین ،نیاچمن ( )5331در

1 Market Size
2 Russow and Okoroafo
3 Sheng and Mullen
4 Sakarya & et al.
5 Market Receptivity

پییژوهش خییود از درآمیید سییرانه و توزیییع درآمیید بییرای
بخشبندی بازار بینالمللی استفاده کرده است .بیا توجیه
6 Economic Development
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بییه اینکییه تولییید ناخییالص داخلییی میییتوانیید بییه بییروز

اسییتفاده میییشییود .کاوسییگیل ( )5331در تحقیییق خییود

اشتباهاتی در برآورد اندازۀ اقتصادی منجر شود ،مولن و

بییرای بخییشبنییدی بییازار از شییاخص آزادی اقتصییادی

شنگ ( )2155در تحقییق خیود از دو شیاخص مصیرف

موسسۀ هریتیص استفاده کرد .همچنیین او در سیال 2111

انرژی و الکتریسیته ،شاخصهیای مطمی ن بیرای توسیعۀ

عشوه بر شاخص هریتیص از شیاخص آزادی سیاسیی نییز

اقتصادی و صنعتیشدن کشیورها اسیتفاده کیردهانید .بیه

برای سنجش سیاختار بیازار آزاد اسیتفاده کیرد .در ایین

اعتقییاد سگلوسییکی )2113( 5تولییید ناخییالص داخلییی

پژوهش نیز از شاخص هریتیص برای بررسی ساختار بازار

( ،)GDPسرانۀ تولید ناخیالص داخلیی و درآمید سیرانه،

آزاد استفاده شده است.

شاخصهای مطم ن از توسعۀ اقتصادی هستند که بییانگر

قیمت :قیمت از یک نقش محوری در فعالیتهیای

قدرت خریید و مییزان تقاضیای بیازار هسیتند .همچنیین

اقتصادی برخوردار است .قیمتها در واقع بییانگر ارزش

گاسییتون برتییون و مییارتین ( ،)2155در تحقیییق خییود از

کایها و خدمات هسیتند و از ایین طرییق امکیان مبادلیۀ

سرانۀ تولید ناخالص داخلی ،نرخ بیکاری ،هزینه تحقییق

آنهییا میسّییر میییشییود .سییاکارایا و همکییاران ( )2111در

و توسعه ،بر اساس درصیدی از تولیید ناخیالص داخلیی،

تحقیق خود از متغیر دامنیۀ قیمیت بیرای شیناخت در

فسیاد بیرای

مصرفکننیدگان در میورد ویژگییهیای خیردهفروشیی

سطح دسترسی به اینترنت و شیاخص در

سنجش توسعۀ بازار استفاده کردهاند .با توجیه بیه میوارد

پوشا

کشور ترکیه استفاده کردهاند .اکر 9و همکیاران

ذکرشده ،در این پژوهش از سرانۀ تولید ناخالص داخلی

( )2151نیز در تحقیق خود برای بخشبندی و یکپارچه-

بر اساس برابری قدرت خرید ،سرانۀ مصرف الکتریسیته،

سازی بازار بین المللی و بیین ملیتیی در غیرب آفریقیا از

سرانۀ مصرف انرژی و سرانۀ درآمد ناخالص داخلیی بیر

قیمت دو نوع محصویت کشاورزی اسیتفاده کیردهانید.

اساس برابری قدرت خریید ،شیاخصهیای نشیاندهنیدۀ

دی 1و همکییییاران ( )5339در تحقیییییق خییییود بییییرای

توسعه اقتصادی استفاده شده است.

بخشبنیدی بیازار جهیانی بیرای محصیویت صینعتی از

ساختار باازار آزاد :2از دییدگاه موسسیۀ هیریتص،

شییاخص قیمییت مصییرفکننییده 1اسییتفاده کییردهانیید.

نبود التزام یا اجبیار دولیت بیر تولیید ،توزییع و مصیرف

همچنین ،بخشبندی میتواند با استفاده از عوامل خریید

کایها و خیدمات تیا انیدازهای اسیت کیه افیراد بتواننید

معمییول بییرای خریییداران صیینعتی از جملییه عملکییرد،

آزادی خییود را حفیین کننیید .افییراد وقتییی دارای آزادی

کیفیت ،خدمات ،تحویل و قیمت انجام شود و از طرییق

اقتصییادی هسییتند کییه دارایییی مکتسییب خییود را بییدون

تعریف بخشها با استفاده از این پنص عامل خریید ،بسیته

استفاده از زور ،تقلب یا سرقت بیابنید و در برابیر تجیاوز

به اینکه کدام یک برای مشتریان بالقوه مهمترند ،برخیی

دیگییران حفیین شییود و افییراد آزادانییه دارایییی خییود را

شرکتهیای صینعتی در ایجیاد بخیشهیای بیازار موفیق

استفاده ،مبادله و نگهیداری کننید ،بیدون آنکیه موجیب

بییودهانیید (ینهالییت .)2119 ،3عییشوه بییر اییین ،یکییی از

تضییعیف دیگییران شییود .معمییویً از دو شییاخص آزادی

روشهای بخش بندی ،گروهبنیدی شیرکتهیایی اسیت

اقتصادی هریتیص و فریزر برای بررسیی آزادی اقتصیادی
1 Ceglowski
2 Free Market Structure

3 Aker & et al.
4 Day & et al.
5 Consumer Price Index
6 Lännhult,
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که نیازمند منافع مشابهی هسیتند کیه یکیی از ایین منیافع

 :Iسرانۀ درآمد ناخالص ملیی بیر اسیاس برابیری قیدرت

سطح قیمت اسیت (نیائوده .)5331 ،5در ایین تحقییق ،از

خرید؛

قیمت خردهفروشی بنزین در پمپ بنزینها استفاده شیده

 :Qتقاضای ساینه بنزین.

است .قیمتها نیز بر اساس دیر برای هر لیتر بنزین بوده
و پول رایص کشورها به دیر آمریکا تبدیل شده است.

زیرساخت ارتباطی :1بعضیی از پژوهشیگران بیر
تأثیر زیرساخت های ارتباطی بر روی جریانهای تجاری

کشش درآمدی تقاضا :2کشش درآمدی تقاضیا،

بییینالمللییی تمرکییز نمییودهانیید .لیمییا و ونییدابلز)2115( 1

تغییر در مقدار تقاضا را نسبت بیه تغیییر درآمید مصیرف

شاخصی از میزان زیرساخت ارائه نمودند و دریافتند کیه

کنندگان اندازهگیری میکند .به عبیارت دیگیر کشیش

شاخص تعیینکننده مهمی در تجارت دوجانبه محسیوب

درآمدی تقاضا ،با درصد تغییر در مقدار تقاضیا ،تقسییم

میشود .پورت

و ری )2111( 3متغیّر مخابرات تلفنی را

بر درصد تغیییر در درآمید برابیر اسیت .میایرز ()5333؛

به معادیت جاذبیه خیود اضیافه نمودنید و دریافتنید کیه

وینیید ()5319؛ وبسییتر ()5335؛ رائییو ونییگ ()5331؛

ارتباطات بیشتر با افزایش تجارت ارتبیاط دارد .فرونید و

کشفتیییی

و چسیییتون ()5331؛ هالواسیییک و آمییی

وینهولد )2111( 1تأثیر گستردگی استفاده از اینترنت را

()5393؛ چیییرون و کلینشیییمیت ( ،)5391در تحقیقیییات

در تجارت ارزیابی و تحلیل کردند و دریافتند کیه تیأثیر

خود از کشش قیمتیی بیرای بخیشبنیدی بیازار اسیتفاده

معنادار و افزایشیی در سیالهیای  5335تیا  5331وجیود

کردهاند (فیالبی .)2115 ،9در ایین تحقییق نییز بیه دنبیال

دارد .همچنییین بییه گفتییه فینییک و همکییاران)2111( 9

سنجش رابطۀ کشش درآمدی تقاضای بنیزین و واردات

هزینههای ارتباطات از طریق تأثیر بر هزینههای تجیارت،

بنزین بررسی شده است که در صورت تایید این ارتبیاط

بر میزان تجارت تأثیر مییگیذارد و کیاهش هزینیههیای

میتوان از کشش درآمدی تقاضا برای بخشبندی بیازار

ارتباطی با افیزایش مییزان تجیارت ارتبیاط دارد .در ایین

بین المللی بنزین استفاده کرد .درواقع ،هدف آن است تا

پییژوهش تعییداد مشییترکین موبایییل (در هییر  511نفییر) و

با ترکیب دو متغیّر تقاضای بنزین و درآمد ،بیه شیاخص

تعیییداد کیییاربران اینترنیییت (در هیییر  511نفیییر) بیییرای

موثقتری برای بخشبندی بازار دست یافته شود .گفتنی

شاخصهای تعیینکننده زیرساخت انتخاب شدهاند.

است که تاکنون از این شاخص برای بخیشبنیدی بیازار
استفاده نشده است ،بدین دلییل مییتیوان آن را یکیی از
نییوآوریهییای تحقیییق نییام بییرد .بییرای محاسییبه کشییش
درآمدی تقاضای بنزین از تقاضای ساینه بنزین و سیرانۀ
درآمد ناخالص ملی بر اساس برابیری قیدرت خریید ،از
فرمول زیر استفاده شده است.
×

=Et

1 Naudé
2 Income elasticity of demand
3 Falbey

4 Communication Infrastructure
5 Limao and Venables
6 Portes and Rey
7 Freund and Weinhold
8 Fink and et al.
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جدول  -1مؤلفهها و متغیرهای بخشبندی بازار بینالمللی بنزین
ردیف

متغیر

5

اندازه بازار

2

توسعه اقتصادی

9

پذیرش بازار

1

ساختار بازار آزاد

1

قیمت

شاخص

پژوهشگران مشابه
گاستون برتون و مارتین مارتین ( ،)2155کاوسگیل و همکاران ( ،)2111کاوسگیل ( ،)5331هلسین
و همکییاران ( ،)5339جییاروی

جمعیت کل

( ،)2119سییاملی ( ،)5311سییاکاریا و همکییاران ( ،)2111نییاچمن

( ،)5331شنگ و میولن ( ،)2155میولن و شینگ ( ،)2111روسیو و اوکوروفیو ( ،)5333سیاکاریا و
همکاران ( ،)2111آندرس گیرین و همکیاران ( ،)2119کیاتلر ( ،)5393صیش حسین و همکیاران
( ،)2119لی ( ،)5331معینی و همکاران ()2152

مصرف بنزین

هلسن و همکاران ()5339
گاستون برتون و مارتین مارتین ( ،)2155هلسن و همکاران ( ،)5339کاوسگیل و همکاران (،)2111

سییییرانه تولیییییید

دیرینزو و همکاران ( ،)2111روسو و اکوروفیو ( ،)5333دو و کاروناراتنیا ( ،)2113میولن و شینگ

ناخالص داخلی

( ،)2155سگلوسییکی و همکییاران ( ،)2113سییما سییاکارایا و همکییاران ( ،)2111آنییدرس گییرین و
همکاران ()2119

سیییرانه مصیییرف
الکتریسیته
سیییرانه مصیییرف

کاوسگیل و همکاران ( ،)2111کاوسگیل ( ،)5331ناچمن (،)5331گاستون برتون و مارتین میارتین

انرژی

( ،)2155لی ()5331

سییییرانۀ درآمیییید

فرانکییل ( ،)5331نییاچمن ( ،)5331سگلوسییکی و همکییاران ( ،)2113صییش حسیین و همکییاران

ناخالص داخلی

( ،)2119صش حسن و همکاران ( ،)2111هلسن و همکاران ()5339

واردات کییییای و
خدمات

هلسن و همکاران ( ،)5339دی ( ،)5399ناچمن ( ،)5331سازمان توسعه و همکاری های اقتصیادی،
مولن و شنگ ()2111

تجارت کل
شاخص هریتیص

کاوسگیل و همکاران ( ،)2111کاوسگیل ( ،)5331صش حسن و همکاران ()2119

خیییردهفروشییییی
بنزین

1

گرین و ایوی ( ،)5391نیاچمن ( ،)5331شینگ و میولن ( ،)2155کاوسیگیل و همکیاران (،)2111

شنگ و مولن ( ،)2155کاوسگیل و همکاران ()2111

قیمیییییییییییییییت

3

ناچمن ( ،)5331مولن و شنگ ( ،)2155هلسن و همکاران ( ،)5339شنگ و مولن ()2111

قیمت :ینهالت ( ،)2119نائوده ( ،)5331نتر ( ،)5331کر و همکاران ( ،)2151هیول و والتیر(،)5312
بیکر و ریان

( ،)5319والتیر ( ،)5393جیین ( ،)5331بیازل ( ،)5339کرسیلر ( )5313کاوسیگیل و

نوین ( ،)5395ییپ ( ،)5399بالباکی و مالهاترا ( ،)5339استرمرچ ()2119
شاخص قیمت مصرف کننده :دی ( ،)5399هلسن و همکاران ()5339

کشیییش درآمیییدی

کشش درآمیدی

کشییش قیمتییی :مییایرز()5333؛ وینیید( ،)5319وبسییتر ( ،)5335رائییو ونییگ ( ،)5331کشفتییی

تقاضا

تقاضای بنزین

چستون( ،)5331هالواسک و آم ( ،)5393چرون و کلینشمیت()5391

تعیییداد خطیییوط

کاوسییگیل و همکییاران ( ،)2111کاوسییگیل ( ،)5331هلسیین و همکییاران ( ،)5339پییورت

تلفن

( ،)2111بران و همکاران ()2112

زیرساخت ارتباطی

تعیییداد کیییاربران
اینترنت

و

و ری

گاستون برتون و مارتین مارتین ( ،)2155کاوسگیل و همکاران ( ،)2111فروند و وین هولد ()2111

روش تحقیق

متغیّیر وابسیته ارزییابی میییشیود .روش تجزییه و تحلیییل

در این مطالعه ،از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر

رگرسیییون چنییدمتغیره دادههییای تییابلویی ،ترکیبییی از

دادههای تابلویی بیرای بررسیی روابی متغیّرهیا اسیتفاده

دادههای مقطعی و سیری زمیانی اسیت ،یعنیی اطشعیات

شده است ،بدین معنی که تأثیرات چند متغیّر مسیتقل بیر

مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میی-
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شود .دییل مختلفی برای استفاده از این میدلهیا وجیود

شده است .به ایین ترتییب ،بعید از بررسیی ریشیۀ واحید

دارد :اویً اگر هدف مطالعات منطقهای و بیینکشیوری

دادهها برای تعیین مدل آزمون ،پانل (ترکیبی) و یا پولید

باشد ،خصوصاً در اقتصادهایی با ساختارهای نزدیک بیه

(تلفیقی) از آزمون Fاستفاده گردییده اسیت .درصیورت

همدیگر ،استفاده از مدلهیای تیابلویی ضیروری اسیت؛

پانلبودن ،برای تعییین الگیو از آزمیون هاسیمن اسیتفاده

ثانیاً در عموم موضیوعات کیشن اقتصیادی بیا دادههیای

شده است .در تمامی موارد در صورت روبهرو شیدن بیا

ساینه مواجه میشویم .از اینرو حجم نمونههای میورد

ناهمسانی واریان  ،از روش حداقل مربّعات تعمیمیافتیه

مطالعیه پیایین بیوده اسییت ،بنیابراین بیه نتیایص حاصییل از

( )EGLSاستفاده خواهد شد و از آزمون خودهمبستگی

تخمین مدلهای سیری زمیانی نمییتیوان اتکیا کیرد .در

برای بررسی اخشل مدل رگرسیون استفاده شده است.

حییالی کییه در رویکییرد دادههییای تییابلویی میییتییوان در

جامعۀ آماری پژوهش شیامل  91کشیور واردکننیده

صورت دادههای کیمحجیم ،بیا تلفییق مقیاطع بیه حجیم

بنزین در منطقیۀ خاورمیانیه ،آسییا و اقیانوسییه اسیت .در

بییاییی از دادههییا دسییت یافییت( .گوجییارات.)2152 ،

زمینییه جنبییههییای علمییی مییرتب بییا موضییوع و بررسییی

درمجمیوع ،مییتیوان گفیت کیه دادههیای پیانلی دارای

متغیرهییای تحقیییق ،دادههییای تحقیییق از نییوع دادههییای

مزایای فراوانی نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمیانی

تلفیقی (دادههای پانلی) است که بین سالهیای  5331تیا

هستند.

 2152جمعآوری شده است .همچنیین اطشعیات میورد

افییزن بییر اییین ،در بررسییی بسیییاری از رخییدادهای

نیاز در بازار بینالمللی بنزین در منطقه خاورمیانه ،آسیا و

اقتصادی ،دییده مییشیود کیه عوامیل مختلیف بیا ابعیاد

اقیانوسییییه از طرییییق مراجعیییه بیییه مجیییشت تخصصیییی

مختلف و در حوزههای متفاوت بر پیدایش ییک پدییده

فرآوردههای نفتی ،سایت سیازمان ملیل متحید ،سیازمان

مانند واردات بنزین مؤثرنید کیه بیهکیارگیری همیه ایین

بینالمللی انرژی و غیره استخراج شده است.

عوامل در بررسیهای اقتصادسنجی نهتنهیا باعیا ایجیاد

افزون بر این ،برای جمعآوری اطشعات مربیوط بیه

مشکشت فنیی ماننید هیمخطیی مییشیوند ،بلکیه باعیا

ادبیات این تحقیق و مباحا نظری مرتب بیا موضیوع از

پیچیدگی مدل و افزایش اشتباهات آماری نیز میشیوند.

روش مطالعات کتابخانهای استفاده شده است.

بنییابراین ،اسییتفاده از تکنیییکهییای مختلییف ماننیید روش
مؤلفه هیای اساسیی ،راهیی بیرای کیاهش ایین خطاهیا و

متغیرهای تحقیق

دسترسی به نتایص بهتر است .مزییت اصیلی کیاربرد ایین

پژوهش حاضر به کنکیاش دربیارۀ عوامیل میؤثر بیر

روش در اقتصادسنجی ازبینبردن همخطی در مدلها بیه

واردات بنزین با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربیی

واسیطه تعییداد زییاد متغیرهییای میؤثر در مییدل اسییت .در

پرداخته است .لذا واردات بنزین متغیّر وابسیته بیوده و از

تحقیق حاضیر ،نییز از تحلییل مؤلفیههیای اساسیی بیرای

میزان واردات بنزین کشورها بر اساس هیزارتن در سیال

دستیابی به مؤلفههای اندازۀ بازار ،پذیرش بیازار ،توسیعۀ

استفاده شده است .همچنین از شیاخصهیای ترکیبیی بیا

از

نامهای انیدازۀ بیازار ،پیذیرش بیازار ،توسیعۀ اقتصیادی،

روش تجزیییه و تحلیییل رگرسیییون چنییدمتغیره مبتنییی بییر

سیییاختار بیییازار آزاد ،زیرسیییاخت ارتبیییاطی و کشیییش

دادههای تابلویی با کمک نرمافیزار  Eviews-9اسیتفاده

درآمیییدی تقاضیییای بنیییزین و همچنیییین متغیّیییر قیمیییت

اقتصییادی و زیرسییاخت اسییتفاده ش یده اسییت .سییپ
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خردهفروشی بنزین ،برای مؤلفههای مستقل و تأثیرگیذار
بر واردات بنزین استفاده شده است.
فرضیهها

GIit = α + β1 MSit + β2 MRit + β3 EDit + β4
FMSit + β5 PGPit + β6 IEDit +
β7 INFit + εit

در مدل فو  ،واردات بنیزین ( )GIitمتغییر وابسیته و

فرضیه هیای تحقییق بیا توجیه بیه مسی له تحقییق و در

انییدازۀ بییازار ( ،)MSitپییذیرش بییازار ( ،)MRitتوسییعۀ

راستای دستیابی به هدف تحقیق که شناسایی مؤلفههیا و

اقتصییادی ( ،)EDitس یاختار بییازار آزاد ( ،)FMSitقیمییت

متغیرهای بخشبندی بازار بین المللی فرآوردههای نفتیی

خردهفروشیی بنیزین ( ،)PGPitکشیش درآمیدی تقاضیا

از طریییق مطالعییه مییوردی بنییزین اسییت ،بییه شییر ذیییل

( )IEDitو زیرساخت ارتباطی ( )INFitمتغیّرهای مسیتقل

بررسی میشوند:

هستند.

H1:بین واردات بنزین و اندازه بازار رابطه معنیاداری
وجود دارد.
 :H2بیییین واردات بنیییزین و پیییذیرش بیییازار رابطیییه
معناداری وجود دارد.
 :H3بییین واردات بنییزین و توسییعه اقتصییادی رابطییه
معناداری وجود دارد.
 :H4بییین واردات بنییزین و سییاختار بییازار آزاد رابطییه
معناداری وجود دارد.
 :H5بین واردات بنزین و قیمت خردهفروشیی بنیزین
رابطه معناداری وجود دارد.
 :H6بین واردات بنزین و کشیش درآمیدی تقاضیای
بنزین رابطه معناداری وجود دارد.
 :H7بین واردات بنزین و زیرسیاخت ارتبیاطی رابطیه
معناداری وجود دارد.
مدل رگرسیون تحقیق
بییا توجییه بییه متغیرهییای مییذکور ،تصییریح مییدل
اقتصادی سنجی پژوهش حاضر به صیورت ذییل معرفیی
میشود:

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
همانگونه که اشاره شد ،نخست با اسیتفاده از تحلییل
مؤلفههای اساسی ،مؤلفههای اندازۀ بازار ،پذیرش بیازار،
توسعۀ اقتصادی و زیرساخت محاسبه میگردنید؛ سیپ
از آزمونهای ریشه واحد ،تشخیص ،ناهمسانی واریان
و خودهمبستگی استفاده مییشیود کیه در ادامیه بررسیی
میشوند.
اندازه بازار :همانطور که قبشً اشیاره شید ،در ایین
پژوهش از جمعیت کل ( )TPو مصرف بنزین ( )GCبیا
هدف سنجش اندازه بازار استفاده شده است .همانگونیه
که جدول  2نتایص حاصل از برآورد مؤلفیه هیای اساسیی
را نشان می دهد ،مقدار وییژه اولیین مؤلفیه بیزر تیر از
یک است و  13درصد پراکنیدگی مجموعیه دادههیا بیه
وسیله ایین مؤلفیه آشیکار مییشیود .بنیابراین مؤلفیه اول
بهترین انتخاب است.
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جدول  -2تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه بازار
Cumulative
Proportion

Cumulative
Value

Proportion

Difference

Value

Number

1/13

5/13

1/13

5/53

5/13

5

5

2

1/21

---

1/11

2

پاذیرش بااازار :در اییین پیژوهش واردات کییای و

نشان میدهد ،مقدار ویژه اولین مؤلفه در حدود  2اسیت

خییدمات ( )IGSو تجییارت کییل ( ،)TRشییاخصهییای

و  39درصد پراکندگی مجموعه دادهها با این مؤلفه بیان

تعیینکننده پذیرش بازار انتخاب شدهاند .همانگونیه کیه

میشود .بنابراین مؤلفه اول ،بهترین انتخاب است.

جدول  9نتایص حاصل از بیرآورد مؤلفیههیای اساسیی را
جدول  -3تحلیل مؤلفههای اساسی پذیرش بازار
Cumulative
Proportion

Cumulative
Value

Proportion

Difference

Value

Number

1/39

5/31

1/39

5/31

5/31

5

5

2

1/15

---

1/12

2

توسعۀ اقتصادی :در این پژوهش ،از سیرانۀ تولیید

میییشییود .بییه عییشوه جییدول 1نتییایص حاصییل از بییرآورد

ناخییالص داخلییی بییر اسییاس برابییری قییدرت خرییید

مؤلفههای اساسی را نشیان مییدهید .مقیدار وییژه اولیین

( ،)GDPPCسیییرانۀ مصیییرف الکتریسییییته (،)EPCPC

مؤلفه  9/12است و  39درصد پراکندگی مجموعه داده-

سییرانۀ مصییرف انییرژی ( )ECو سییرانۀ درآمیید ناخییالص

هیا بیا ایین مؤلفیه آشیکار مییشیود .بنیابراین مؤلفییه اول

داخلییی بییر اسییاس برابییری قییدرت خرییید (،)GNIPC

بهترین انتخاب است.

شییاخصهییای نشییاندهنییده توسییعۀ اقتصییادی اسییتفاده
جدول  -4تحلیل مؤلفههای اساسی توسعۀ اقتصادی
Cumulative
Proportion

Cumulative
Value

Proportion

Difference

Value

Number

1/39

9/12

1/39

9/11

9/12

5

1/31

9/35

1/11

1/13

1/59

2

1/33

9/33

1/12

1/19

1/19

9

5

1

1/11

---

1/115

1

زیرساااخت ارتباااطی :در اییین پییژوهش تعییداد

کیاربران اینترنیت در هیر  511نفیر ( ،)IUشیاخصهیای

مشییترکین موبایییل در هییر  511نفییر ( )MCSو تعییداد

تعیینکننده زیرساخت انتخاب شدهانید .جیدول  1نتیایص
حاصل از برآورد مؤلفههیای اساسیی را نشیان مییدهید.
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همانگونه که مشاهده میشود مقیدار وییژه اولیین مؤلفیه

اییین مؤلفییه بیییان میییشییود .بنییابراین مؤلفییه اول بهتییرین

 5/91است و  31درصد پراکندگی مجموعیه دادههیا بیا

انتخاب است.

جدول  -5تحلیل مؤلفههای اساسی زیرساخت ارتباطی
Cumulative
Proportion

Cumulative
Value

Proportion

Difference

Value

Number

1/31

5/91

1/31

5/31

5/91

5

5

2

1/13

---

1/53

2

آزمون ریشه واحد برای متغیّرهای تحقیق

دیکی فولر و دیکی فولر تعمیمیافته بهیره جسیت ،بلکیه

پیییش از بییرآورد مییدل ،یزم اسییت مانییایی تمییام

یزم است مانایی جمعی متغیرها آزموده شود.

متغیّرهای مورد استفاده در تخمیین هیاآزموده شیوند ،بیه

بدین منظور در ایین تحقییق از آزمیون لیوین ،لیین و

این دلیل که نامانایی متغیرها چه در مورد دادههای سری

چو استفاده شده است کیه نتیایص آن در جیدول  3آمیده

زمانی و چه در دادههیای تیابلویی ،باعیا بیروز مشیکل

است .جدول فو  ،نتیایص آزمیون ریشیه واحید بیر روی

رگرسیون کاذب میشود و یکی از مهمترین ضعفهای

متغیرهای بهکار رفته در این تحقیق را نشان میدهید کیه

مطالعات تجربی بهخصوص در حوزه مدلهای دادههای

نشان از رد فرضییه صیفر و در نتیجیه مانیایی شیاخصهیا

پانلی ،التزام نداشتن محققان به آزمیون مانیایی دادههیای

دارد .بهعبارت دیگر مطابق نتایص بهدسیتآمیده ،فرضییه

بهکار رفته در مدل است .بر خشف آنچه در مورد داده-

صییفر آزمییون مبنییی بییر وجییود ریشییه واحیید در همییه

هییای سییری زمییانی مرسییوم اسییت ،در مییورد دادههییای

متغیرهای تحقیق در سیطح اطمینیان  33درصید رد شیده

تابلویی نمییتیوان بیرای آزمیون مانیایی از آزمیونهیای

است.

جدول  -6نتایج آزمون پایایی متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون لوین ،لین و چو
متغیر

Prob

Value

نتیجه آزمون

واردات بنزین

()1/11

-9/31

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

اندازه بازار

()1/11

-9/91

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

پذیرش بازار

()1/11

-3/93

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

توسعۀ اقتصادی

()1/11

-2/13

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

ساختار بازار آزاد

()1/11

-1/13

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

کشش درآمدی تقاضا

()1/11

-21/15

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

قیمت خردهفروشی بنزین

()1/11

-1/39

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.

زیرساخت ارتباطی

()1/15

-2/21

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد میشود.
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آزمون  Fلیمر و هاسمن

ثابییت یییا الگییوی اثییرات تصییادفی) از آزمییون هاسییمن

اولین آزمون برای تشیخیص انتخیاب بیین دادههیای
ترکیبی ( )Panelدر برابر دادههای تلفیقی ( )Poolبیودن

استفاده میشود .همانگونه که مشیاهده مییشیود ،نتیایص
آزمون هاسمن بیانگر رد فرضیه  H0است.

فرضیههای تحقییق ،آزمیون Fلیمیر اسیت .نتیایص بییانگر

بهعبارتدیگیر نتیایص بییانگر تأییید اثیرات ثابیت در

تأیید اثرات ثابت در برابر روش حداقل مربعات تجمیع-

برابییر اثییرات تصییادفی اسییت ،چییونکییه مقییدارP-

شده و بهبیان سادهتر تأیید دادههای ترکیبیی ( )Panelدر

Valueآزمون هاسمن زیر  1/11است ،بنابراین مدل ایین

برابر دادههای تلفیقیی ( )Poolاسیت ،بیه ایین دلییل کیه

تحقیق باید به صورت اثرات ثابت تخمین زده شود.

مقدار  P-Valueآزمیون Fلیمیر زییر  1/11اسیت .حیال
برای تعیین نوع دادههای تابلویی (انتخاب الگوی اثیرات
جدول -7نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون

آماره

مقدار آماره

درجه آزادی

P-Value

نتیجه

چاو

F

22/31

92/151

1/11

دادههای تابلویی

هاسمن

χ2

22/213

1

1/11

روش اثرات ثابت

آزمون ناهمسانی واریانس 1و خودهمبستگی

2

یکییی از مفروضییات معادلییه رگرسیییون ،ثابییتبییودن

وجود ناهمسانی واریان

از آزمون والد 9استفاده میی-

ثیابتی

شود که به علت در دسترسنبودن این آزمیون در میدل-

وجیود دارد.

های پانل دیتا در نرمافزار  Eviewsبرای اجیرای آزمیون

واریان هاست .در صورتیکه خطاهیا ،وارییان
نداشته باشند ،میگویند ناهمسانی واریان

بود یا نبود ناهمسانی واریان

تحقیق شود .برای آزمیون

فرض دیگر مدل رگرسیون خطی ،صفربودن کواریان

مذکور از نرمافزار  STATAاستفاده میشود .همانگونیه

بین اجزای خطا در طول زمان یا بهصورت مقطعی بیرای

که در جدول  9مشیخص اسیت ،بررسیی نتیایص آزمیون

انواع دادهها میباشد .به عبارت دیگر فیرض فیو مبییّن

ناهمسانی واریان

حاکی از سطح معنیداری کمتر از 1

این است که خطاها به یکدیگر وابسیته نیسیتند .بیه دلییل

درصد است ،پ  ،فرضیه صفر مبنی بر برابری وارییان

اینکه روش دادههای تابلویی ،ترکیبی از دادههای سیری

رد میشود.

زمانی و دادههیای مقطعیی اسیت ،مشیکشت مربیوط بیه
خودهمبستگی و ناهمسانی واریان

در مدل پیش میی-

آید.
با توجه به تأثیر مهم ناهمسیانی وارییان

بیر بیرآورد

انحراف معیار ضرایب و همچنین مس له استنباط آمیاری،
یزم است قبل از پرداختن به هرگونه تخمیین ،در میورد
1 Heteroskedasticity Test
2 Autocorrelation

3 Wald Test
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جدول  -8نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
آماره

مقدار

P-Value

آزمون ناهمسانی اثرات ثابت (والد تعدیل شده)

3/1e

1/11

بنابراین شکل ناهمسیانی وارییان

نتیجه
وجود دارد

ناهمسانی واریان

در میدل مشیهود

استفاده مییشیود .همانگونیه کیه در جیدول  3مشیخص

اسییت .بییرای آزمییون وجییود خودهمبسییتگی از آزمییون

اسییت ،بررسییی نتییایص آزمییون خودهمبسییتگی حییاکی از

ولدریص استفاده میشود که بیه علیت دردسیترسنبیودن

سطح معنیداری کمتر از  1درصید اسیت .بیراین اسیاس

این آزمون در مدلهای پانل دیتیا در نیرمافیزار Eviews

فرضیه صفر مبنی بر نبود وجیود همبسیتگی رد مییشیود

بییرای اجییرای آزمییون مییذکور از نییرمافییزار STATA

که بنابراین شکل خودهمبستگی در مدل مشهود است.

جدول  -9نتایج آزمون خودهمبستگی
آماره

مقدار

P-Value

نتیجه

آزمون ولدریص

11/139

1/11

خودهمبستگی وجود دارد

آزمون فرضیههای تحقیق

متغیرهای کمکیی ( AR)5اسیتفاده شید .مقیدار آمیارهF

بییا توجییه بییه اینکییه در صییورت وجییود ناهمسییانی

محاسبهشده مدل برابر  211/33و مقدار احتمال آمیاره F

در مدلهای پانل دیتا ،برآوردهای  OLSناکارا

برابر صفر است ،بنابراین میتوان گفت میدل رگرسییون

است ،در این شرای از بیرآورد میدل بیه روش حیداقل

فو  ،معنادار است .بر همین اساس مییتیوان گفیت کیه

مربعات تعمیمیافته تخمینی ( )EGLSاستفاده شده است.

بین متغیرهای مستقل و متغییر وابسیته ییک رابطیه خطیی

همچنین به علیت وجیود خودهمبسیتگی ،بیرای آزمیون

وجود دارد.

واریان

نهایی میدل رگرسییون از طرییق روش اثیرات ثابیت ،از
جدول  -11نتایج برازش مدل دادههای پانلی با اثرات ثابت به روش EGLS

نام متغیر

ضرایب

خطای معیار

نسبت t

سطح معناداری

اندازه بازار

9/19

1/93

9/92

1/11

پذیرش بازار

1/11

1/15

1/19

1/39

توسعۀ اقتصادی

1/59

1/13

2/33

1/11

ساختار بازار آزاد

1/15

1/11

5/39

1/11

قیمت خردهفروشی بنزین

1/12

1/11

2/11

1/15

کشش درآمدی تقاضا

1/15

1/11

2/55

1/19

زیرساخت ارتباطی

1/11

1/15

1/25

1/92

2

D.W=2/19

Unweighted Statistics
D.W=5/11

Weighted Statistics

R =1/31

P(F-statistic)=1/11

F=211/33

2

R =1/31
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همچنین ضریب تعیین مدل حیاکی از آن اسیت کیه

= .)P<1/11 ،tنتایص آزمون فرضیه سیوم تحقییق نشیان-

متغیرهای برآوردی مدل از توان توضیح دهندگی بسییار

دهنده آن است کیه توسیعۀ اقتصیادی بیر واردات بنیزین

باییی ( 31درصد) بیرای توضییح متغیّیر وابسیتۀ واردات

تییأثیر دارد .ازاییینرو ،فییرض وجییود رابطییه بییین واردات

بنزین برخوردارند .این امر نشیانگر آن اسیت کیه میدل،

بنزین کشورها و توسعۀ اقتصیادی در سیطح اطمینیان 33

بیرازش بسییار بیاییی دارد .بیه عیشوه همانگونیه کیه در

درصد تأیید میشود ( ،)P>1/15 ،t=2/33به ایین معنیی

جدول  51مشیاهده میی¬شیود آمیاره دوربیین واتسیون

که با افزایش توسیعۀ اقتصیادی ،واردات بنیزین افیزایش

( )DWبرابر  2/19است که نشان از نبود خودهمبسیتگی

می یابد .ضریب رگرسیونی متغیر توسعۀ اقتصیادی بیرای

در مدل دارد.

توضیییح واردات بنییزین برابییر بییا مقییدار  1/59اسییت کییه

در فرضیۀ اول تحقیق نقیش انیدازۀ بیازار در واردات

نشاندهنده رابطه مستقیم بین توسعۀ اقتصیادی و واردات

بنزین در فاصله زمانی  5331لغاییت  2152بررسیی شید.

بنزین است .نتایص تحقیق حاضر با نتایص تحقیق شینگ و

نتییایص آمییاری تحقیییق حییاکی از آن اسییت کییه ارتبییاط

مییولن ( )2155کییه فرصییتهییای بییازار صییادراتی را بییه

مستقیم بین اندازه بازار و واردات بنزین وجیود دارد کیه

صییورت متبتییی بییا توسییعه اقتصییادی مییرتب میییداننیید

در سییطح اطمینییان  33درصیید معنییادار اسییت (،t=9/92

هماهنگ است .به عیشوه ،بیر اسیاس تحقیقیات نیاچمن

 .)P>1/15ضریب رگرسیونی بهدستآمده با اسیتفاده از

( )5331ارتباط معناداری بین خرید محصیویت صینعتی

روش دادههای پانلی ،ارتباط بین انیدازۀ بیازار و واردات

و توسعۀ اقتصادی وجود دارد.

بنزین را مستقیم و برابر با مقدار  9/19نشان میدهید کیه

در مورد فرضیۀ چهارم تحقیق ،با سیطح اطمینیان 31

در بین متغیرهای توضیحی دیگر میدل تحقییق ،بیشیترین

درصد شاهد تأثیر متبت و معنادار سیاختار بیازار آزاد بیر

ضییریب تییأثیر را بییر واردات بنییزین دارد .اییین خییود ،بییه

واردات بنیییزین هسیییتیم ( .)P>1/11 ،t=5/39ضیییریب

معنای آن است که با افزایش اندازۀ بازار ،واردات بنزین

رگرسیونی به دست آمده  1/15نشاندهنده این موضیوع

نیز افزایش می یابد .نتایص تحقیق حاضر بیا نتیایص تحقییق

اسییت کییه در دوره تحقیییق ،واردات بنییزین تحییت تییأثیر

شنگ و مولن ( )2155که فرصتهای بازار صیادراتی را

ساختار بازار آزاد بوده است .این خود بدین معنی اسیت

مییداننید منطبیق

کییه بییا افییزایش سییاختار بییازار آزاد ،واردات بنییزین بییا

اسییت .همچنییین بییر اسییاس تحقیقییات روت (،)5331

ضریب رگرسیونی  1/15افزایش مییابید .نتیایص تحقییق

ت وریهای تجارت بینالملل رابطهای قوی را میان اندازه

حاضر بیا نتیایص تحقییق کاوسیگیل و همکیاران ()2111

بازار کشور میزبان و پتانسیل بازار آن کشور نشیان میی-

منطبق است.

به صورت متبتی با اندازه بازار میرتب

دهند .نتایص فرضیه دوم تحقییق حیاکی از آن اسیت کیه

در فرضیۀ پنجم تحقیق ،با سطح اطمینان  33درصید،

بین متغیره مستقل پیذیرش بیازار و واردات بنیزین رابطیه

تیأثیر متبییت و معنییدار قیمییت خییردهفروشیی بنییزین بییر

معناداری وجود نیدارد و در سیطح اطمینیان  31درصید،

واردات بنییزین دیییده میییشییود(.)P>1/15 ، t=2/11

شیواهدی مبنییی بییر تایییید تییأثیر متغیییر پییذیرش بییازار بییر

ضریب رگرسیونی به دست آمده  1/12نشاندهنیده ایین

واردات بنزین به دست نیامده است .بنابراین وجود رابطه

اسییت کییه در دوره تحقیییق ،واردات بنییزین تحییت تییأثیر

بین پذیرش بیازار و واردات بنیزین رد مییشیود (1/19

قیمت خردهفروشی بنزین بوده است.
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در فرضیییۀ ششییم تحقیییق ،تییأثیر معنییادار کشییش

بازار یکی از مهمترین موضیوعات بیرای تصیمیمگییران

درآمدی تقاضا بر واردات بنزین تاییید مییشیود (2/55

بازار بوده و مصرف بسیاری از کایها و خدمات ارتبیاط

= .)P>1/11 ،tضریب رگرسیونی به دست آمده در این

مستقیمی با اندازه بازار دارد .به عبارت دیگیر ،بازارهیای

تحقییق ،برابییر بیا مقییدار  1/15اسیت کییه بیا اطمینییان 31

بزرگتر جذابیت بیشتری بیرای بازاریابیان دارنید .توسیعۀ

درصد نشاندهنده رابطه ضعیف مییان کشیش درآمیدی

اقتصادی از دیرباز نقش مهم و تأثیرگذاری در شناسیایی

تقاضا و واردات بنزین است.

فرصتهای بازار بینالمللی بیه وییژه در زمینیۀ بازارهیای

در فرضیه هفتم ،بررسیهای به عمیل آمیده بیا روش

صنعتی داشته است و در تحقیق حاضر نیز بعید از انیدازه

دادههای تابلویی مبیّن آن است که زیرسیاخت ارتبیاطی

بازار بیشترین تأثیر را بر واردات بنزین دارد؛ به این دلیل

تأثیر معناداری بر واردات بنزین ندارد .از این رو ،فیرض

که با افزایش توسعۀ اقتصادی ،تقاضای بنزین و به دنبیال

وجود رابطه مییان زیرسیاخت ارتبیاطی و واردات بنیزین

آن واردات بنزین کشورها افزایش مییابد و کشورهایی

با اطمینان  31درصد رد مییشیود (.)P<1/11 ، t=1/25

با توسیعۀ اقتصیادی بیشیتر بازارهیای جیذابتیری بیرای

این امر میتواند به علت تأثیر متبت زیرسیاخت ارتبیاطی

صادرات خواهند بود.

بر کاهش حمل و نقل و متعاقب آن کاهش تقاضا بیرای
بنزین باشد.

همچنییین کشییورهایی بییا آزادی اقتصییادی بیشییتر
همواره بازاری جذابتر محسوب مییشیوند و شیاخص
هریتیص که از ترکیبی با ده متغیر اقتصادی بیرای انیدازه-

نتیجهگیری و پیشنهادها

گیری آزادی اقتصادی استفاده میکند ،شاخص میوثقی

افزایش رقابیت در مقییاس جهیانی ناشیی از افیزایش

برای شناسایی پتانسیلهای بازارهای بینالمللیی بیه وییژه

تعداد شرکتهایی است کیه فرصیتهیا را در بازارهیای

واردات بنزین است .علیرغم افزایش قیمت جهانی نفیت

بینالمللی جستوجو میکنند تا به اهدافشان نائل آیند و

و به دنبال آن بای رفتن قیمت جهانی بنزین طی سالهای

جایگاه بازار و ماندرگاری خود را حفن کنند .بیه علیت

دوره تحقیییق ،بیشییتر کشییورهای واردکننییده بنییزین در

اهمیّییت و جایگییاه ارزیییابی و بخییشبنییدی بازارهییای

خاورمیانه ،آسیا و اقیانوسیه ،یا به علیت افیزایش درآمید

بینالمللی ،پیژوهش حاضیر بیه طراحیی و آزمیون میدل

ناشی از بایرفتن قیمت نفت و یا به علت رشد اقتصادی،

انتخاب مؤلفههای بخشبندی بازار بینالمللی بیا اسیتفاده

با افزایش تقاضای بنزین و به دنبیال آن افیزایش واردات

از رویکرد دادههای پانلی پرداخته است .نتایص حاصل از

بنزین روبهرو بودهاند .وجود ارتباط مستقیم میان کشیش

تجزیه و تحلییل پیژوهش ،نشیانگر آن اسیت کیه انیدازه

درآمدی تقاضای بنزین و واردات بنزین نشانگر این امیر

بییازار ،توسییعۀ اقتصییادی ،سییاختار بییازار آزاد ،قیمییت

است که در زمان بایبودن کشش درآمدی تقاضیا یعنیی

خردهفروشی بنیزین و کشیش درآمیدی تقاضیای بنیزین

زمانی کیه تغیییرات تقاضیای بنیزین نسیبت بیه تغیییرات

تأثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین دارند کیه ایین

درآمییید بیشیییتر مییییشیییود ،واردات بنیییزین نییییز بیییرای

نتایص به شر ذیل است:

پاسخگویی به این افزایش تقاضیا کیه علیت آن افیزایش

در میان متغیرهای توضیحی مدل تحقیق ،اندازه بازار

درآمد است افزایش مییابد .از سوی دیگیر زمیانی کیه

بیشترین تأثیر را بیر واردات بنیزین دارد ،چونکیه انیدازه

کشش درآمدی تقاضا کاهش می یابد ،یعنی زمیانی کیه
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تغییرات تقاضای بنزین نسبت به تغیییرات درآمید کمتیر
می شیود ،واردات بنیزین بیه علیت کیاهش تقاضیای آن
کاهش مییابد.
گفتنییی اسییت کییه دادههییای مقطعییی ،رفتارهییای
بلندمدت را نشان نمیدهد و ازسیویدیگیر در دادههیای
سیری زمیانی بییر اثییرات کوتییاه مییدت تأکییید مییشییود،
درحالیکه با ترکییب ایین دو خصوصییت در دادههیای
تابلویی ،ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح
و برآورد کرد .بنابراین نتایص بهدستآمده از این طرییق،
برای سالهای آینده نیز تعمییمپیذیر اسیت .بیا توجیه بیه
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