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بررسی اثر بسته بندی بر صادرات محصوالت 
صنعتی ایران طی سالهای 1373 تا 1390

محمد موالیی۱-استادیارگروهاقتصاددانشگاهبوعلیسینا

چکیده
کثر کاهشموجودیانباروبهحدا کلیدیخودرادرافزایشفروش، کهنقش بستهبندیازابزارهایمهمبازاریابیدربعدملیوبینالمللیاست
رساندنسودبنگاههایتولیدیوافزایشصادراتنشاندادهاست.بنگاههایاقتصادیبرایتقویتقدرترقابتخوددربازارهایداخلیو
کاربردنموادبستهبندیمناسببرایافزایش گرافیک،رنگهاوبه گذشتهبهموضوعبستهبندیتوجهدارندوازطراحی، خارجی،ازچنددهه
سهمخوددربازارهایرقابتیبهرهمیگیرند.یکبستهبندیمناسبقادراستنقشخودرابهصورتفروشندهخاموشبهخوبیایفاکند.باتوجه
گیرد،تصمیمگیریدربارهنحوهانجامآنوظیفهمشترک بهآنکهبستهبندیفقطدرقلمروتولیدقرارندارد،بلکهدرحیطهامربازاریابینیزقرارمی
مدیرانتولیدوبازاریابیاستوهدفنهاییآنهاجذبمشتریبیشتردرداخلوخارجازکشورمیباشد.هدفازاینتحقیق،بررسیاثربستهبندی
محصوالتمختلفصنعتیبرافزایشصادراتآنهاطیسالهای1390-1373میباشد.برایاینمنظورعالوهبراثربستهبندی،تأثیرمتغیرهای
مهمیازقبیلارزشافزوده،نرخارزمؤثرواقعیونرختعرفهموزونوارداتیرابرصادراتفعالیتهایمختلفصنعتیایران)I.S.C.I.,Rev2(با
استفادهازروشپانلدیتا)دادههایتابلویی(موردتخمینوتجزیهوتحلیلقراردادهمیشود.نتایجتحقیقحاکیازآناستکهگرچههزینهبسته
بندیبرایبیشترتولیداتصنعتیایران،قابلمالحظهنمیباشد،لیکندارایتأثیرمثبتومعنیداریبرصادراتآنهامیباشد.ضمنًاافزایشارزش

افزودهونرخارزمؤثرواقعیوکاهشنرختعرفهموزونوارداتینیزبرافزایشصادراتمحصوالتمختلفصنعتیمؤثرمیباشد.

کلیدی :بستهبندی،فعالیتهایمختلفصنعتی)I.S.I.C.,Rev2(،صادرات،ارزشافزوده واژه های 

1. Mowlaei.mohammad@gmail.com
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مقدمه. ۱
حفظ مصرف مرحله تا تولید مرحله از را خود محتوی کاالی سالمت که است محافظی از عبارت بستهبندی
کننده ازتولید کاال میکند.اساسیترینهدفبستهبندیفراهمکردنسالمترینواقتصادیترینطریقهتحویل

کنندهاست.بنابراین،بستهبندییکفرایندمؤثردرمسیرطوالنیتولید،توزیعوبازاریابیمیباشد. بهمصرف
کهبهصورت کاالها کزعرضه گونصنعتیوتوسعهمرا گونا گسترشروزافزونتولیدات امروزهبستهبندیبا
کاررفته،یکوسیلهارتباطیمستقیمبینتولید سلفسرویسعملمیکنندوتنوعتولیداتوترکیباتموادبه
کهتوسطبرچسبهای واطالعاتی کاال کهعالوهبرجنبهجذابیت کنندهاست.ازطراحیبسته کنندهومصرف
کهرعایتنکاتالزمدرنگهداریوجابهجاییوشرایط کنندهمنتقلمیکنندوعالیمایمنی اطالعاتیمصرف
حملونقلیامصرفمحتویرابهرویبستهبندیهامشخصمیسازد،بستهبندیرابهعنوانیکعامل
مهمارتباطیمطرحمیسازد.بنابراین،باتوجهبهتحوالتدنیایصنعتی،بستهبندییکوسیلهمهمصنعتی

کارمیرود. کیفیتمحصولبه کهبرایمحافظتوارتقای بایکاستراتژیاست
کشاورزی،غذاییوبهداشتیبهحدی تولیدکنندگانمحصوالت برای امروز اهمیتبستهبندیدرجهان
آمریکاقریب300 کنندهدررقابتهایخودبهحسابمیآورند.در رامرزتعیین کهطراحیبستهبندی است
کنندهوشرکتهایخدماتیازتکنولوژیتازهبستهبندیاستفادهمیکنندوحدودیکمیلیون هزارشرکتتولید
کارهستند.درسالهایاخیر،75درصدمحصوالتبستهبندیدرآمریکا نفردرصنعتبستهبندیمشغولبه
کهدرسال2015مقدار توانستهاستبالغبر55میلیارددالرمحصوالتتولیدشدهرابفروشدوتخمینزدهمیشود

فروشصنایعبستهبندیشدهبه150میلیارددالربرسد)احمدی،1384،ص11(.
نام طرح، ویژگیها، کیفی، سطح صنعتی، محصوالت صــادرات افزایش در مهم عوامل از یکی بنابراین،
کاال،ازجملهعواملمؤثردرجلبنظر تجاریوبستهبندیآنهامیباشد.بستهبندیمطلوببههمراهمرغوبیت
کشور کاالهادرداخلوخارج کاالهامحسوبمیشود؛لذادرافزایشفروشوعرضه کنندگان خریدارانومصرف

مؤثراست.
افزایش در )I.S.I.C.,Rev2( صنعتی هــای فعالیت بستهبندی هزینه اثــر بررسی تحقیق، ایــن از هــدف
محصوالتآنهامیباشد.ضمناً،تأثیرسایرعواملمهممؤثربرصادراتمانندارزشافزوده،نرخارزمؤثرواقعیو
گروههای نرختعرفهموزونوارداتینیزموردبررسیومطالعهقرارمیگیرد.برایناساس،ابتداسهمبستهبندی
باره قرارمیگیرد.سپسمبانینظریوپیشینهتحقیقدر بررسی آنهامورد تولیدات ارزش صنعتیمختلفدر
عواملمؤثربرصادراتارائهخواهدشد.اثرمتغیرهایموردمطالعهبرصادراتصنعتیطیسالهای1390-
گیری نتیجه انتها ودر قرارمیگیرد تابلوییموردتخمینوتجزیهوتحلیل ازروشدادهای استفاده با 1373

تحقیقوپیشنهاداتارائهمیگردد.
اینمقاله،پسازمقدمهوبررسیوضعیتبستهبندیدرصنایعایران،مبانینظریدربخشدوم،پیشینه
تحقیقدربخشسوم،روشتحقیقدربخشچهارم،نتایجتجربیتحقیقدربخشپنجمونتیجهگیریو

پیشنهاداتدربخشششمارائهخواهدشد.
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بررسیسهمبستهبندیفعالیتهایمختفصنعتیایران
محسوب تولید فرایند در نهاده عنوان به و ضــروری صنعتی محصوالت بیشتر عرضه بــرای بستهبندی لــوازم
قبیلضربه، از برابرعواملی در فیزیکی الف-محافظت از: است بستهبندیعبارت اهداف میشود.مهمترین
گردوخاک،اشعه کسیژن،بخارآب، لرزش،فشار،حرارتوغیره.ب-الیهومانعمحافظتیدربرابرعدمورودا
انبارشواستفادهازمحصول،ترابری،چگونگیحذفیا ماورایبنفشوغیره.ج-اطالعرسانیدربارهنحوه

کردنبستهها.د-بازاریابیبهمنظورترغیبمشتریانبالقوهبرایخریدمحصول. نابود
بنابراین،بستهبندیبرایبرخیازمحصوالتازقبیلمحصوالتغذایی،دارویی،پزشکیوشیمیاییالزم
کیفیت،نحوهحملونقل، کاالهایتولیدیمیتواندجنبهاطالعرسانیاز وضروریاستوبرایبرخیدیگراز
استفادهازمحصولوتبلیغاتیبرایجلبنظرمشتریوفروشبیشترباشد.لذا،درفرایندتولید،هزینهبستهبندی
راتشکیلمیدهد.البتههرچهاستفادهازتکنولوژیبستهبندیپیشرفتهترباشد، کاال بخشیازهزینهتمامشده
هزینهبستهبندینیزکاهشمییابد.جدول1سهمهزینهبستهبندیرانسبتبههزینهکلتولیددرفعالیتهای

مختلفصنعتی)I.S.I.C.,Rev2(ایراننشانمیدهد.
کهمالحظهمیشوددرمیانفعالیتهایمختلفصنعتینسبتهزینهبستهبندیبههزینه همانطوری
کلتولیداتصنایعغذاییوآشامیدنی)کد31(بیشترینسهمرابهخوداختصاصدادهاستوعلتآنضرورت
استفادهازبستهبندیبهمنظوررعایتبهداشت،جلوگیریازفسادودیگرضوابطاستانداردنگهداریموادغذایی
اساسی)کد36(وصنایعمتفرقه)39(نسبتبهصنایع فلزات باشد.صنایعشیمیایی)کد35(، آشامیدنیمی و
دیگرسهمبیشتریازهزینهتولیداتخودرابهبستهبندیمحصوالتتولیدشدهاختصاصدادهاند.همچنین
کاغذ، طیسالهایموردمطالعه،دربرخیازفعالیتهایصنعتیمانندصنایعغذاییوآشامیدنی)کد31(وصنایع
کلهزینهتولیداتآنهاافزایشیافتهاستواینمیتواند مقوا،چاپوانتشار)کد34(سهمهزینهبستهبندیبه
اولیه مواد قیمت افزایش البته باشد. محصوالت بستهبندی بهتر کیفیت به صنایع این بیشتر توجه از ناشی
بستهبندینیزدرهزینهبستهبندیمؤثربودهاست،زیراعمومًانبایدهزینهبستهبندیاز10درصدهزینهتمام

بیشترباشد)پیراستهوسامتی،1380،ص19(. کاال شدهتولید

پیشینه تحقیقات انجام شده . ۲
البتهصاحب میشود. گرفته نظر در برند و ازمحصول بخشی عنوان به بستهبندی بازاریابی، ادبیات در
نظراندیدگاههایمختلفیدربارهآندارند.بهعنوانمثال،ایونزوبرمن)1992(،بستهبندیرابهعنوانیک
کوبی)1972(،بستهبندیرابهعنوانیکعنصرخارجیمحصول مشخصهمحصولمیدانند.امااولسونوجا
معرفیمینمایندواینبدانمعنیاستکهبستهبندیهرچندیکمشخصهمرتبطبامحصولاست،لیکنیک
کههرمحصولازسهسطح1-شالوده کاتلروآرمسترانگ)1385(معتقدند بخشیازمحصولفیزیکینمیباشد.
کیفی، واقعیشامل،سطح کننده؛2-محصول برایمصرف اصلیمحصول فایده اساسمحصولشامل، یا
کهبههمراهمحصولبهخریدارانارایهمیشود، ویژگیها،طرح،نامتجاریوبستهبندیو3-مزایایاضافی

تشکیلشدهاست.کهدراینتقسیمبندیبستهبندیسطحدومازمحصولراتشکیلمیدهد.
کنندگان کههمبستگیزیادیبیننحوهبستهبندیوتمایالتمصرف مارشالوهمکاران)2006(معتقدند
کاال کاالوآننحوهبستهبندیازجملهعواملعرضهموفق کیفیت،قیمت داخلیوخارجیوجوددارد.بنابراین
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دربازارهایرقابتیاست.
کاالها، کهیکیازعواملمزیتنسبیدرصادرات گفت درارتباطبارابطهبینصادراتوبستهبندی2باید
کننده کهشرکتهایارائه کیفیتبستهبندیوخدماتپسازفروشمیباشد.بسیاریازصاحبنظرانمعتقدند
کههدفشانصرفًاپاییننگهداشتنهزینهها)و کیفیتوبستهبندیبهترنسبتبهبنگاههایی محصوالتبا

2. . Packaging

کل تولید در فعالیت های مختلف صنعتی ایران جدول)۱(:سهم هزینه بسته بندی نسبت هزینه 

سالتت 31تت 32تت33تت34تت35تت36تت 37تت 38تت 39تل صرایع
5/823/911/971/374/397/871/710/872/4816/801373

6/836/112/050/484/3210/061/840/492/4220/171374

6/097/021/970/254/749/132/010/272/5920/441375

5/274/311/640/574/206/851/980/032/7918/081376

5/324/611/880/294/795/782/210/022/6519/441377

4/963/341/800/484/684/572/060/102/5619/071378

5/165/051/661/196/425/291/940/152/7215/671379

4/533/261/290/535/105/122/920/242/7418/151380

4/074/111/440/463/484/242/200/192/9015/671381

4/272/281/181/733/704/902/680/162/9418/151382

4/261/701/320/224/004/423/560/213/3322/791383

4/361/391/140/403/695/103/620/282/8021/411384

4/102/460/140/404/215/132/910/282/9422/241385

4/433/391/150/354/294/692/680/692/8324/501386

4/313/361/120/384/194/692/620/682/8525/101387

4/563/711/370/664/074/712/940/803/0622/451388

4/603/721/380/724/524/783/010/793/0723/121389

4/633/731/390/754/604/803/410/813/3323/781390
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کیفیت بهبود ازهزینههای مراتب به ازدستدادنمشتریان زیراهزینه آورترهستند؛ است،سود کاال( قیمت
بسته و کیفیت بردن  باال بنابراین، . وسامتی،1389،ص4( )پیراسته است بیشتر بندیمحصوالت بسته و
کاربردتکنولوژیبرتردرخلقمزیتهایرقابتیازطریقایفایصحیح کردنآنهاونیز کاالهاورقابتپذیر بندی

مکانیسمقیمتنسبی،درتوسعهصادراتصنعتیامریمهمتلقیمیشود.
براساسقضیههکشراوهلین،"وفورنسبیعوامل"ویا"موجودیعواملتولید"،عاملاساسیوتعیینکننده
مزیتنسبیوپیدایشتجارتبینالمللیاست.بعبارتدیگر،هکشراوهلین،اختالفدروفورنسبیعواملو
کاالهادردوکشوروعلتاولیهتجارتمیداند.درنظریه قیمتعواملراعاملاصلیتفاوتدرقیمتهاینسبی
فالوی3است الگوی بررسی، الگویمورد . توجهشدهاست بهتجارتدردرونصنعت اوهلین، جدیدهکشر
کههرنوع کیفیتتولیدمیکند کاالهایمتمایزراازنظر کههرصنعتدامنهایاز کهبراینفرضمبتنیاست
آنبهوسیلهبنگاههایاقتصادیرقیبنیزتولیدمیشود.درایننظریه،موجودیسرمایههمگننمیباشد،
کاالهایسرمایهایخاصهرصنعتاست.بهخاطراینویژگی،موجودیسرمایهبینصنایعقدرت بلکهشامل
گرفتهشود.اما کار به کاال کیفیتهایمختلف تحرکندارد،امابهآزادیمیتوانددرداخلصنعتبرایتولید
درالگویفالوینیز کاال کیفیت نیرویعاملتولیدهمگناستوداردایقدرتتحرکبینصنایعمیباشد.
کیفیتبرترنیازمندمقداربیشترسرمایهبرایهر کاالیبا که اهمیتویژهایدربازاررقابتیداردوفرضمیشود

کارمیباشد)سالواتوره،1376،ص139(. واحدنیروی
درارتباطباتأثیربستهبندیدرافزایشصادراتمیتوانمطالعاتالگاوهمکاران4)2006(،رانده5)2005(،
کیفیت بین مثبت همبستگی آن در که برد نام را همکاران7)2007( و انکینگ سومپونگ6)2006(، گونگ

رابرایجذبمشتریانداخلیوخارجینشاندادهاند. کاال ظاهریوماهیت
همچنینبینرشدصادراتوتولیداتصنعتیرابطهمستقیمیوجوددارد.رشدتولیداتصنعتیدرهردوره
کند)فتحی،1377، کشور،زمینهافزایشصادراتآنرافراهم میتواندباافزایشتوانمندیهاوامکاناتصنایع
ص46(.بنابراین،انتظارمیرودباافزایشتوانتولیدوظرفیتهایمولدتولیدیصادراتمحصوالتصنعتی

کند. نیزروندیصعودیپیدا
کاهشارزش که کاهشارزشپولمعتقدند درارتباطباتغییراتنرخارزبرترازتجاریوصادرات،طرفداران
کاهشواردات رفتناشتغالوسطوحدرآمدیوهمچنین پولموجبافزایشصادرات،تولیدودرنتیجهباال
کند.ازبینبردنمازاد کسریترازپرداختهاراجبرانمی گردد.درنتیجه،ترازتجاریرابهبودبخشیدهو می
کافیبرای کششمنحنیعرضهوتقاضابرایارزدارد.بنابرنظریهمارشال-لرنر،شرطالزمو تقاضا،بستگیبه
گردد،آناستکهقدرمطلقمجموعکششتقاضابرای اینکهکاهشارزشپولکشورمنجربهبهبودترازتجاری

صادراتووارداتبزرگترازیکباشد)اپلیاردوفیلد1997،8ص106(.
ــذاریشــدوسپس گـ پــایــه ــبــوش)1974( تــوســطدورن ابــتــدا تعرفهوارداتــــی، ــرخ ن و رابــطــهبینصـــادرات
های تعرفه آن اساس بر که نمودند مطرح را انتقالی آثار مدل میلر10)1993( و گرینوی و اسجاستاد9)1985(
3. Faloi
4. Olga , et al
5. Rundh Bo
6. Kongsompong
7. Enneking , et al
8. Dennis R. Appleyard & Alfred J. Fiild .Jr
9. Sjaastad
10. Grinvi & Mille
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کاالهای وارداتیبهعنوانیکمالیاتضمنیبرصادراتعملمینمایدوشدتآنبستگیبهقابلیتجانشینی
کاالهایغیرقابلتجارت،جانشین کاالهایوارداتیو گر کاالهایغیرقابلتجارتدارد.ا وارداتیوصادراتیبا
کاالهایمذکور گر ا اما گرفت، قرارنخواهد تعرفه تأثیر باشند،نسبتقیمتهایشانتحت براییکدیگر کاملی
وصادراتجانشین درجامعه تجارت قابل غیر کاالهای تقاضای مازاد و باشند یکدیگر برای جانشینضعیفی
کاالهایغیرقابلتجارترامتأثرمی کاالهایوارداتیبه کاملنسبتقیمت نزدیکیکدیگرباشند،تعرفهبطور

سازد)مهرآرا،1375،صص29-60(.
شرما11)2003(درمقالهایعواملتعیینکنندهعملکردصادراتهندراطیسالهای1990-1970درچارچوب
صادراتمعادالتهمزمانموردبررسیقراردادهاست.وینرخارزمؤثرواقعی،درآمدجهانیوارزشصادرات
گذاریمستقیم ازGDPمحاسبهشده،سرمایه کهبصورتدرصدی تقاضایداخلی میزان بهقیمتداخلی،
کاال)شامانحوهبستهبندی،برندوغیره(وعرضهصادراتبصورتتأخیریراعواملمؤثر کیفیتعرضه خارجی،
کهنرخارزمؤثرواقعیدارایاثرمنفیو کیازآناست گرفتهاست.نتایجتحقیقحا برعرضهصادراتدرنظر
گذاریمستقیمخارجی، کششقیمتیعرضه،سرمایه درآمدهایجهانیدارایاثرمثبتامامعنیدارنیست.

ایجادتسهیالتزیربناییدارایاثرمثبتوتقاضایداخلیدارایاثرمنفیبرعرضهصادراتهندمیباشد.
سارودی12)2010(درمقالهایتحتعنوان»عواملمؤثربرتغییراتعرضهصادراتاندونزی«،بهبررسی
گذاریخارجیبرارزش بهبازاروسرمایه کاال اثرقیمتهایصادراتی،تورم،نرخارز،تغییراتدرنحوهعرضه
کیازآن صادراتاندونزی،طیسالهای83-1997بااستفادهازمدلECMپرداختهاست.نتایجتحقیقحا
کاالهایصادراتیونرخارزبرصادراتمثبتامادربلندمدتاثرمتغیر کوتاهمدت،اثرشاخصقیمت کهدر است
کوتاهمدتنمیتواندتغییراتحجمانبوهصادراتراتوضیحدهدامااثر هایفوقمنفیاست.اثرنرختورمدر
گذاریخارجیدربلندمدتبرصادرات متغیرمذکوردربلندمدتمنفیاست.اثرتغییراتساختاریوسرمایه
گذاریمستقیمخارجی،عامل مثبتومعنیداراست.ورالوزوتک13)2011(درمقالهایتحتعنوان»سرمایه
کنندهدرعملکردصادراتترکیه«بااقتباسازمدلشرماوبااستفادهازدادههایساالنه)1982-2009(، تعیین
متغیر اثر آنها . پرداختند 3 SLS معادالتهمزمان درچارچوب ترکیه کنندهصــادرات تعیین عوامل بررسی به
کهبصورتجریان گذاریمستقیمخارجی کهبصورتدرصدیازGDPمیباشد،سرمایه هایتقاضایداخلی
بهبازار)شاملبستهبندی،تبلیغاتوغیره(وعرضه کاال خالصFDI)بهدالرآمریکا(محاسبهشده،نحوهمعرفی
کیازآناست صادراتبصورتتأخیریرابرارزشعرضهصادراتموردمطالعهقراردادهاند.نتایجتحقیقحا
کهعرضهصادراتارتباطمثبتیباقیمتهایداخلیدارد،درحالیکهتقاضایداخلیباالتر،عرضهصادراترا
کنترلقیمتهایداخلیوفشار برای کاهشمیدهد.سیاستهایپولیومالی،بهخصوصدرزمانرشدباال
تقاضاضروریاستوسرمایهگذاریخارجیتأثیرمعنادارومثبتبرعملکردصادراتترکیهدارد.پیراستهوسامتی
کاالهایصنعتیدرایرانطیسالهای )1380(درمقالهایتحتعنوان»تحلیلیپیرامونعواملمؤثربرصادرات
کاالهایدارایمهراستاندارد،سهملوازمبستهبندیخارجیدرهزینه 76-1372«،تأثیرمتغیرهاییازقبیل
کارگرانغیرماهربهشاغالن تولید،سهمهزینهتحقیقوتوسعهدرهزینهتولید،نرخارز)ریالبهدالر(ونسبت
کی کشورموردتخمینومحاسبهقراردادهاند.نتایجتحقیقحا گروهصنعتیودر24استان تولیدیرابرای62
11. Sharma
12. .Sarwedi
13. . Y. Vural & M. Zortuk
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کهدارایمهراستانداردهستندوهزینهبستهبندیدارایاثرمثبتبرصادرات کهنسبتمحصوالتی ازآناست
)R&D(کششصادراتنسبتبههزینهتحقیقوتوسعه میباشند.تأثیرنرخارزطیدورهموردمطالعهناچیزو

کمبودهاست.
کری)1383(،نقشعواملقیمتیوغیرقیمتیرابرصادراتغیرنفتیطیسالهای80-1340موردمطالعه شا
گرفتهواز قراردادهوطیآنصادراتراتابعنرخارزآزاد،تورمودومتغیرمبناییبهرهوریورقابتپذیریدرنظر
کهصادراتغیرنفتی کیازآناست تکنیکARDLبهمنظوربرآوردمدلاستفادهنمودهاست.نتایجتحقیقحا
گرچهرویصادراتتأثیرمثبت بطوراساسیبهبهرهوریورقابتپذیریوابستهاست.امامتغیرهایضمنی
کارکردمؤثرعوامل داشتهلیکناینتأثیرچشمگیرنبودهاست،لذابرایافزایشصادراتبایدتالششودموانع

گیرد. قیمتیرفعشدهوارتقایصادراتغیرنفتیبرمبنایمتغیرهایغیرقیمتیموردتوجهقرار
فیروزیانوهمکاران)1383(،درتحقیقیبهبررسیتأثیرگذاریعواملبستهبندیبرفرایندهایمختلف
کنندگانوصادراتمحصوالتغذاییپرداختهاند.آنهااطالعاتمندرجبررویبستهبندی،شکل، رفتارمصرف
نتایج دانستهاند. مؤثر خارجی و داخلی کنندگان مندرجمصرف تمایالت در را بستهبندی نوع و رنگ انــدازه،
درداخلوخارج کاال کهبستهبندیمناسبازجملهعواملثأثیرگذاردرافزایشفروش کیازآناست تحقیقحا

کشورمیباشد. از

روش تحقیق. ۳
کارکنوبیشترمیباشد.اطالعاتآماریآنبرایدوره جامعهآماریتحقیقمربوطبهواحدهایصنعتی10نفر
زمانی1390-1373ازمرکزآمارایران)برایمتغیرهایارزشصادرات،ارزشافزودهولوازمبستهبندیصنعتی(
گمرکجمهوریاسالمیایران)براینرختعرفهموزونوارداتی(جمعآوری وبانکمرکزی)برایمتغیرنرخارز(و
I.S.I.C.,(کدهایدورقمی کهبراساس شدهاست.صنایعمورداستفاده،فعالیتهایمختلفصنعتیاست
گروهطبقهبندیشدهاند.تجزیهوتحلیلاطالعاتبهروشپانلدیتا)دادههایتابلویی(وبا Rev.,2(به9

استفادهازنرمافزارEviewsانجامشدهاست.
متغیرهایمورداستفادهدرتحقیقعبارتنداز:14

کهبهقیمتثابتسال1383محاسبهشدهاست. گانهصنعتی -ارزشصادراتفعالیتهاینه
-نرخارزمؤثرواقعیبرابر)ERE(استبا:حاصلضربشاخصقیمتعمدهفروشیجهانی)WWPI(درنرخ

.)CPI-R(کنندهدرایران ارزمؤثراسمی)ER(تقسیمبرشاخصقیمتیمصرف


نرخارزمؤثراسمیبراساسمیانگینموزونارزشبرابریریالدرمقابلاسعارمختلفدالر،یورو،ین،ولیره
محاسبهمیشودواوزاناسعارنیزبراساسسهمآنهادرتجارتخارجیایرانمحاسبهمیگردد.هرچهنرخارز
مؤثراسمیافزایشیابد،صادراتکاالهایداخلیبهخارجافزایشمییابدوبرعکس.هرگاهنرخارزواقعیافزایش
یابد،قدرترقابتپذیریکاالهایتولیدداخلیافزایشمییابدواینامرمنجربهافزایشصادراتکشورمیگردد.
14.تقسیمبندیصنایعبراساسطبقهبندیاستانداردبینالمللیفعالیتهایصنعتی)I.S.I.C.,Rev.2(بهشرحزیراست:صنایعموادغذایی،آشامیدنیو
دخانیات)کد31(،صنایعنساجی،پوشاکوچرم)کد32(،صنایعچوبومحصوالتچوبی)کد33(،صنایعکاغذ،مقوا،چاپوانتشار)کد34(،صنایعشیمیایی،
کانیغیرفلزیبجزنفتوزغالسنگ)کد36(،صنایعتولیدفلزاتاساسی)کد37(،صنایع نفت،زغالسنگ،الستیکوپالستیک)کد35(،صنایعمحصوالت

ماشینآالت،تجهیزات،ابزارومحصوالتفلزی)کد38(وصنایعمتفرقه)کد39(.
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مالحظهمیشود،افرایششاخصقیمتعمدهفروشیجهانیونرخارزمؤثراسمی کهدرفرمولباال همانطوری
رابطهمستقیموشاخصقیمتیمصرفکنندهرابطهمعکوسبانرخارزمؤثرواقعیدارد.

التفاوتارزشستاندهو ازمابه -ارزشافزودهفعالیتهایصنعتی)بهقیمتثابت1383(عبارتاست
دادهفعالیتصنعتی.هرچهارزشافزودهفعالیتهایصنعتیافزایشیابد،تولیداتآنبیشتروصادراتآننیز

افزایشمییابد.
-ارزشلوازمبستهبندی)بهقیمتثابتسال1383(،باتوجهبهاینکهبستهبندییکیازابزارهایمهم
باشد، مرغوبتر بستهبندیمحصوالتصنعتی هرچه لذا میباشد، کاالها کیفیت ارتقای عوامل از و بازاریابی

نیزافزایشمییابد. کاال کنندگانخارجیبرایآنبیشتروصادرات تقاضایمصرف
بر اعمالشده تعرفه نرخ در i کاالی واردات میزان ازمجموعحالضرب که ــی، واردات مــوزون تعرفه نرخ -
کلوارداتمحاسبهمیشود)Pirtchet,1996(.باتوجهبهاینکهبنابرآماری،80در کاالیiتقسیمبرحجم
کاالهایواسطهایوسرمایهایتشکیلمیدهد،لذاافزایشنرختعرفهموزون کاالهایوارداتیبهایرانرا صد
کاالهایصادراتی کاهشتولید کشورمیشودواینامردر آنهابه کاهشواردات کاالهاموجب وارداتیبراین
مؤثرمیباشد)اشرفزادهوعسگری،1385،ص12(.مدلمورداستفادهدراینتحقیقبصورتتماملگاریتمی

کششمتغیرهایموردمطالعهنسبتبهصادراتاست: میباشدوضرایبآن
LXit=LEREit+LAVit+LMit+LPACit+Eit

Xit:ارزشصادراتصنعتiامERit:نرخارزمؤثرواقعیصنعتiامAVit:ارزشافزودهصنعتiام
Mit:نرختعرفهموزونوارداتیصنعتiامPACit:ارزشلوازمبستهبندیصنعتiامEit:جزءاخالل

قبلازتخمینمدل،ابتداآزمونهایزیربرایانتخابروشتخمینانجامشد:
کهمتغیرهابایکبار -ماناییمتغیرهاازطریقآزمونایم،پسرانوشین)IPS(انجامشد.نتیجهآنبود

تفاضلگیریمانامیشوند.
گرانجرتعمیمیافتهاستفادهشد.نتایجآزموندرجدول)2(ارائه -برایآزمونهمانباشتگی،ازآزمونانگل
شدهاست.همانطوریکهمالحظهمیشود،آمارهدیکیفولرتعمیمیافتهدرسطحمانااستولذافرضیهصفر
مبنیبرعدمهمانباشتگیدادههاردمیشود.بنابراین،دادههایموردبررسیهمانباشتههستندویکرابطه

گرفتنتفاضلازمتغیرهانمیباشد. بلندمدتبینمتغیرهابرقراراستوبرایرگرسیونتوابعنیازیبه
استفاده لیمر F آزمون از دادههــا16، ترکیب برای تابلویی روش یا تلفیقی15 روش کردن برایمشخص -
میشود.دراینآزمونفرضیهصفرمبنیبریکسانبودنعرضازمبدأ)روشتلفیقی(درمقابلفرضیهمقابل
فرضیه قبول و فرضیهصفر رد درصورت تابلویی(میباشد. دادههــای )روش مبدأ از ناهمگنیعرض بر مبنی
مقابل،ناهمگنیبینمقاطعوجودداردولذامدلرابایدازطریقپانلدیتاتخمینزد.همانطوریکهدرجدول)2(

مالحظهمیشود،باردفرضیهصفر،بایدازروشتابلوییبرایتخمینمدلاستفادهنمود.
برآوردشود،سؤالی تابلویی بایدبهصورتروش کهمدلموردبررسی اینکهاطمینانحاصلشد از -پس
باتوجهبهآماره اثراتتصادفی؟ یا کرد اثراتمقطعیبهصورتثابتاستفاده از آیاباید اینکه کهمطرحاست
کهفرضیهصفرمبنیبروجوداثراتتصادفیردوفرضیهمقابل کای-دووسطحاحتمالاینآماره،مشخصشد

15. .pooling data
16. .panel data
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برآوردمدل آماریبرای اثراتثابتدادههای ازروش باید تأییدمیشود.درنتیجه اثراتثابت بروجود مبنی
کرد.نتایججدول)2(بیانگرتأییدفرضیهمقابلیعنیوجودومعناداربودناثراتثابتاست.پسباید استفاده
که ازروشاثراتثابتبرایتخمینمدلاستفادهنمود.باتوجهبهاینکهماهیتدادههایپانلیایجابمیکند
دربسیاریازمطالعات،مشکلواریانسناهمسانیدادههاوجودداشتهباشد،لذابرایاجتنابازاینمشکل،
گردید. آزمونواریانسناهمسانیانجاممیشودبرایاینمنظور،ازآزموننسبتدرستنمایی)LR17(استفاده
کهبیانگرواریانسهمسانیاست،پذیرفتهشودمشکلیدرارتباطباناهمسانیواریانسدر چنانچهفرضیهصفر
مدلوجودنخواهدداشت.باتوجهبهمقدارآمارهکای-دودرجدول)2(،وجودواریانسناهمسانی)تأییدفرضیه

گردیدوبرایرفعآن،مدلموردمطالعهبهروش18GLSتخمینزدهمیشود. مقابل(درمدلتأیید

جدول)۲( : نتایج آزمون هم انباشتگی، روش ترکیب داده ها، تعیین اثرات ثابت و تصادفی و واریانس ناهمسانی

.Probآداره آزدوناوع آزدونایایج آزدون
32/350.0086ااگل –گزااجز فزایرت آزدون: را عزض از دبتأهم ااباشیگث

FLimerF=4690.000فور بزتاب داده ها

X20.000=21/78هاسمنبعاین ایزاک یارد یا بصادفث

LR77/39=X20.000وافیااس ااهمسااث

تحلیل یافته ها. ۴
نتایج حاصل از تخمین مدل عرضه صادرات فعالیت های مختلف صنعتی در جدول زیر ارائه شده است:

جدول )3( : نتایج تخمین عرضه صادرات کل صنعت و فعالیتهای مختلف صنعتی ایران

LEXLEX39LEX38LEX37LEN36LEX35LEX34LEX33LEX32LEX31

-7/79
)-10/62(

-3/33
)-5/65(

-11/23
)-6/58(

-6/91
)-9/68(

-3/52
)-12/42(

-10/92
) -100/18( 

-7/37
)-30/33(

-4/44
)-2/32(

-6/21
)-7/76(

-3/43
)-6/4(C

0/16
)2/53(

0/5
)8/4(

0/2
)3/46(

0/06
)6/83(

0/66
)27/72(

0/04
)1/9(

0/02
)5/22(

0/3
)16/55(

0/08
)2/01(

0/07
)4/84(LERE

1/008
)14/5(

0/3
)3/49(

0/44
)2/88(

1/05
)15/35(

0/36
)11/31(

1/53
)116/5(

0/76
)21/16(

0/64
)4/32(

1/05
)13/23(

0/89
)9/95(LAV

0/3
)10/81(

0/65
)14/5(

1/37
)12/82(

0/36
)6/46(

0/35
)50/47(

0/05
)2/16(

0/74
)26/93(

0/28
)8/62(

0/23
)1/89(

0/18
)3/14(LPAC

-0/04
)-5/42(

-0/04
)-5/92(

-0/76
)-5/85(

-0/14
)-16/9(

-0/03
)-2/37(

-0/46
)-9/08(

-0/96
)-81/92(

-0/09
)-6/83(

-0/03
)-3/45(

-0/08
)-0/04(LM

17. . Likelihood Ratio Test
18. .Generalized least squares
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LEXLEX39LEX38LEX37LEN36LEX35LEX34LEX33LEX32LEX31

0/990/980/940/940/990/990/990/890/990/99R2

2/12/051/912/1222/132/211/932/052/15D.W

3664188162459919130171165729230793442422F

همانطوریکهمالحظهمیشود،درجدولفوقآمارهtاستیودنتوسطحاحتمالضرایبتمامیمتغیرهای
توضیحیمدلبررویمتغیروابستهمعنیدارهستند.بعبارتدیگر،صادراتصنایعتحتتأثیرعواملفوقمی
برمتغیر را اثرمتغیرهایتوضیحی توانستهاست کهمدلدرمجموع آناست بیانگر Fآماره بودن  باال باشد.

وابستهنشاندهد.آمارهدوربین-واتسوننیزبیانگرعدمخودهمبستگیدرمدلاست.
درمدلفوق،نرختعرفهمؤثروارداتیبرصادراتفعالیتهایمختلفاثرمنفیوبقیهضرایباثرمثبتدارند
کاهشیافتهوباافزایشسایرمتغیرهاصادراتصنایعنیز .بعبارتدیگر،باافزایشنرختعرفه،صادراتصنایع
کاهش0/07درصدصادرات افزایشمییابد.بعنوانمثال،یکدرصدافزایشدرنرختعرفهوارداتیباعث
صنایعموادغذاییوآشامیدنیمیشود.همچنینیکدرصدافزایشدرارزشافزوده،0/89درصدصادرات

محصوالتصنایعغذاییراافزایشمیدهد.
ارزمؤثر بانرخ کلصنایع دردورهموردبررسی،رابطهمثبتیبینصادراتفعالیتهایمختلفصنعتیو
ارزمؤثر نرخ تغییرات به کششصادراتصنعتینسبت برآوردشده، دارد.طبقضرایب واقعی)LERE(وجــود
کدهای31الی39بهترتیب0/2،0/06،0/66،0/04،0/02،0/3،0/08،0/07و0/5 واقعیبرایصنایع
درصدمیباشد،یعنیباافزایشیکدرصدنرخارزمؤثرواقعی،صادراتهربخشبهمیزاننسبتهایفوق
کاغذ،مقوا،چاپوانتشار)کد گذاریاینمتغیرهادربرخیازصنایع)مانند:صنایع افزایشمییابد.امامیزاناثر
34(،صنایعشیمیایی)کد35(،وصنایعتولیداتفلزاتاساسی)کد37(چندانقویوبااهمیتنمیباشد،زیرا
بخشیازاینتأثیرازطریقاثراتغیرمستقیمافزایشنرخارزخنثیمیشود.بعبارتدیگر،افزایشنرخارزمنجر

گردد. کاهشاثراینمتغیربرصادراتصنایعمی بهافزایشسطحعمومیقیمتهاشدهوازاینطریقباعث
کششارزشصادراتنسبتبهارزشافزوده)LVA(زیربخشهایصنایعوکلصنایعمثبتومعنیدار
است.افزایشارزشافزودهبهمنزلهسودآوریبنگاههایاقتصادیاستوتغییراتهمسوییباافزایشصادرات

محصوالتصنعتیدارد.
گانهصنعتیبهترتیب کششارزشافزودهفعالیتهای9 که کیازآناست نتایجناشیازتخمینمدلحا
کد35(، 0/44،1/05،0/36،1/53،0/76،0/64،1/05،0/89و0/3درصدمیباشد.صنایعشیمیایی)

کمترینارزشافزودهمیباشد. دارایبیشترینارزشافزودهوصنایعمتفرقه)کد39(،دارای
ایران کلصنعتدر کششنرختعرفهموزونوارداتــی)LM(برایتمامزیربخشهایصنعتیو ضریب
منفیومعناداراستونشانمیدهدکهوضعتعرفهبروارداتباعثکاهشصادراتصنعتیمیشود،زیرابخش
کاالهایصادراتیضروری کهبرایتولید اعظمیازوارداترانهادههایواسطهایوسرمایهایتشکیلمیدهد
کششصادراتصنعتینسبتبهتغییراتنرختعرفهموزونوارداتیبرایفعالیتهایصنعتیمورد میباشد.
،-0/03،-0/46،-0/96،-0/09،-0/03،-0/08: زیراست گانهبهشرح کدهای9 ترتیب به مطالعه
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.-0/04،-0/76،-0/14
کاغذ،مقوا،چاپوانتشار)کد34(،صنایعشیمیایی)کد35(،صنایعفلزاتاساسی کششفوقبرایصنایع
میباشدکهبیانگرحساسیت )کد37(وصنایعماشینآالت،تجهیزات،ابزارومحصوالتفلزی)کد38(نسبتًاباال

صادراتآنهانسبتبهتعرفهوارداتیمیباشد.
ضریبارزشلوازمبستهبندی)LPAC(برایتمامزیربخشهایصنعتوکلصنعتایرانمثبتومعنادار
نسبتبهبنگاههاییکه کیفیتوبستهبندیباال استواینبیانگرآناستکهمحصوالتبنگاههایتولیدیبا
هدفشانصرفًاپاییننگهداشتنهزینهها)وقیمت(است،سودآورترهستند،زیراهزینهازدستدادنمشتریان
کیفیتوبستهبندی بردن کیفیتوبستهبندیمحصوالتبیشتراست.بنابراین،باال بهمراتبازهزینهبهبود
کاربردتکنولوژیبرتردرایجادمزیتنسبی،درتوسعهصادراتصنعتیامری کردنآنهاونیز کاالهاورقابتپذیر
کدهایصنایع31 کششصادراتصنعتینسبتبهتغییراتارزشلوازمبستهبندیبرای مهمتلقیمیشود.
الی39بهترتیببرابربا0/65،1/37،0/36،0/35،0/05،0/74،0/28،0/23،0/18درصدمیباشد.ارقام
کهحساسیتصادراتنسبتبهمحصوالتبرخیازفعالیتهایصنعتیمانندصنایعماشین فوقمؤیدآناست
کاغذ،مقوا،چاپوانتشار)کد34(وصنایعمتفرقه)کد آالت،تجهیزات،ابزارومحصوالتفلزی)کد38(،صنایع

39(بیشترازسایرصنایعمیباشد؛لذابستهبندیمرغوبترباعثافزایشصادراتآنهاخواهدشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات 
برای بود. افزایشصادرات در فعالیتهایمختلفصنعتی بستهبندی هزینه اثر بررسی تحقیق این از هدف
اینمنظور،عالوهبرمتغیرارزشبستهبندی،اثرارزشافزوده،نرخارزمؤثرواقعیونرختعرفهموزونوارداتیبر

گرفت. کارکنوبیشتر(موردتخمینوتجزیهوتحلیلقرار صادراتفعالیتهایمختلفصنعتی)10نفر
کهمتغیرارزشافزوده،نرخارزمؤثرواقعیوهزینهلوازمبستهبندیدارای کیازآناست نتایجتحقیقحا
و فعالیتهایمختلفصنعتی برصــادرات منفی اثر دارای وارداتــی موزون تعرفه نرخ و ومستقیم مثبت تأثیر
برفعالیتهای کششمتغیرهایموردمطالعه اثراتضرایب البته . ایرانمیباشد کلصادراتدر همچنین

مختلفصنعتیمتفاوتمیباشد.
بر مثبت اثر دارای صنعتی مختلف فعالیتهای همه محصوالت بستهبندی پذیری تأثیر ضریب گرچه
صادراتآنهامیباشد،لیکنبستهبندیمحصوالتصنایعماشینآالت،تجهیزاتومحصوالتفلزی)کد38(
کمتریناثررادرافزایش بیشتریناثروبستهبندیصنایعشیمیایی،زغالسنگ،الستیکوپالستیک)کد35(

صادراتآنهاداشتهاست.
کاالهایصادراتیغیرنفتیبهصورتفلهیابابستهبندینامناسب کشورمابخشزیادیاز ازآنجائیکهدر
کاالهانمیتوانندجذابیتقابلتوجهیبرایمشتریانخارجی بهبازارهایداخلیوخارجیعرضهمیشود،این
بسیاری متأسفانه نمیباشد. توجه قابل چندان افزایشصادرات در آنها تأثیرپذیری میزان لذا و باشند داشته
بازارهای به باالتر بسیار هــای قیمت با و شــده بستهبندی تجدید واســط کشورهای در صــادراتــی کاالهای از
ارمغان به ملی اقتصاد برای بسیاری افزوده ارزش میتواند بستهبندی توسعهصنعت میشود. عرضه مصرف
بنابراین، آورد. بوجود نتیجهصادرات در را بیشتری ارزی درآمد و کند ایجاد درجامعه بیشتری اشتغال آورد،
گسترشبازارهایفروشدرداخلوخارجازمرزهادارند،میبایستبه کهنیازبه تولیدکنندگانبخشخصوصی
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کهرعایتتماماصول کاالهاتوجهبیشتریمبذولنمایند.چرا طراحیبستهبندیهایاستانداردوارائهمناسب
کهبرگشت کاالها،هزینههاییاست بهداشتیواستانداردهایقابلقبولجهانی،بدونعرضهمناسبوشکیل
راتشکیل کاال کمتراز10درصدهزینهتمامشده آنهاتضمینشدهنمیباشد.باعنایتبهاینکههزینهبستهبندی
کنندگانداخلیوخارجیدارد.البته،هزینههای میدهد،لیکناهمیتفزایندهایدرفروشوجلبنظرمصرف
بستهبندیبرقیمتتمامشدهمحصولنهاییاثرمیگذاردوبرنامهریزیمناسبوآنالیزهزینههایبستهبندی

کاهشاینهزینههاوافزایشارزشافزودهمحصوالتبوجودآورد. میتواندبسترمناسبیراجهت
برصادراتصنعتی را تأثیر بیشترین باسایرمتغیرهایفوق، فعالیتهایصنعتیدرمقایسه افزوده ارزش
کهباعثبهینهسازیفرایندتولید،بکارگیریعواملتولیدمناسبو داشتهاستواینبیانگرآناستهرسیاستی
کاملازظرفیتاسمیشود،منجربهافزایشارزشافزودهتولیداتصنعتیوافزایشصادراتمحصوالت استفاده

گردد. مختلفصنعتیمی
افزایش کشور کاالهایصادراتیدرداخل ارزمؤثرواقعیباعثمیشودهزینهتولید کاهشنرخ از ممانعت
کاالهایصنعتیدرسطحجهانوافزایشصادراتغیرنفتیمؤثر نیابدواینامردرافزایشقدرترقابتپذیری

میباشد.
میباشد.کاهشنرختعرفهواردات کاال کنترلوتنظیموارداتوصادرات نرختعرفهموزونوارداتیازعوامل
کاالهایواسطهایوسرمایهای)بخصوصدرشرایطافزایشنرخارزهایخارجیدرمقابلریال(ازجملهعوامل

کاهشهزینهتولید،افزایشتولیداتداخلیومقابلهباتورمقیمتهامیباشد.
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