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شود. تحقیقات بسییاری نییز بیرای شناسیایی      المللی بیش از پیش احساس میبندی بازارهای بینامروزه ضرورت بخش 

-هیای بخیش  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفیه است.  المللی انجام شدهبندی بازار بین های مناسب برای بخشمؤلفه

هیای  منظور، داده های پانلی است. بدینالمللی بنزین و مبتنی بر رویکرد دادهالمللی با مطالعه موردی بازار بینار بینبندی باز

انید و در  تجزیه و تحلیل شده 2152تا  5331های کشور واردکننده بنزین در منطقه خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه بین سال 91

فروشیی  اندازۀ بازار، پذیرش بازار، توسعۀ اقتصیادی، سیاختار بیازار آزاد، قیمیت خیرده      هایقالب هفت فرضیه، تأثیر مؤلفه

محاسیبات و   ،بیراین افیزون . بنزین، زیرساخت ارتباطی و کشش درآمدی تقاضای بنزین بر واردات آن بررسی شیده اسیت  

ج حاصیل از پیژوهش،   انجیام شیده اسیت. نتیای     STATA-14و  Eviews-9افزارهیای  بیا نیرم   های ضروری پژوهش،تحلیل

فروشی بنزین و کشش درآمدی تقاضای نشانگر آن است که اندازۀ بازار، توسعۀ اقتصادی، ساختار بازار آزاد، قیمت خرده

های توضیحی دیگیر، بیشیترین تیأثیر را    در میان مؤلفهبنزین، تأثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین دارند و اندازۀ بازار 

ارتباط معنادار میان پذیرش بازار و واردات بنزین رد شده است؛ همچنیین وجیود ارتبیاط    ن تحقیق، وجود بر اساس ایدارد. 

  معنادار میان زیرساخت ارتباطی و واردات بنزین تأیید نشده است.
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   همقدم
شناسایی بازارهای هدف، بیه دیییل زییادی اهمییت     

کنید  شناسایی این بازارها این امکان را فیراهم میی   دارد؛

نگیری و  هیای بازارییابی متمرکیز و از پراکنیده    تا تیشش 

فعالیت در بازارهای متعدد خودداری شود. نظر به اینکیه  

روز بیشییتر بییهالمللیی روز بنیدی بییازار بییین نییاز بییه بخییش 

شییود، توجییه بییه تحقیقییات بییرای شناسییایی  یاحسییاس میی

بندی بیازار بسییار شیده اسیت و     های مناسب بخشمؤلفه

بنیدی  عموماً مشخصیات کشیوری، مبنیایی بیرای بخیش     

 (. 5331، 5شود )ناچمنالمللی محسوب میبازارهای بین

هیا  های بازار و اجزای آنها بیه مؤلفیه  شناسایی بخش 

کارگرفتییه بییرای  هییای بییه  )متغیرهییا و معیارهییا( و روش 

هیای مناسیب   شناسایی آنها بستگی دارد. انتخیاب مؤلفیه  

های شناسایی آنها در ارتباط با تعداد بندی و روش بخش

بنیدی شناسیایی   هایی که در تحقیقات بخشو نوع بخش

شوند و همچنین مفیدبودن آنها بیرای شیرکت بسییار    می

بندی، مسیتقیماً از هیدف   مهم است. انتخاب مبانی  بخش

کنید و   طالعه و نوع بازار، مصرفی یا صنعتی، پیروی میم

هیای  های مختلف ممکین اسیت بیه بخیش    انتخاب مؤلفه

هیا و  متفاوت منجر شیود. افیزون بیر ایین، انتخیاب روش     

هیای  ها مستقل از یکدیگر نیستند و نیاز است روش مؤلفه

بنیدی  بندی بر اساس اهداف مشخص مطالعۀ بخشبخش

منتخب، صورت پیذیرد )ودل و  بندی های بخشو مؤلفه

  .(211، 2کاماکورا

پیشران اقتصاد  و ترین صنعتمهمن، صنعت نفت ایرا

نظییری در کشیور دارد کیه بیا     کشور، جایگاه ویژه و بی

هیای  فروشیی بیه تولیید فیرآورده    توجه بیه تغیییر از خیام   

های نفتی، نقیش  ای نزدیک فرآوردهارزشمند، در آینده

کننید. بنیابراین مسی له    یفیا میی  حیاتی در اقتصاد کشیور ا 

                                                           
1 Nachum 

2 Wedel and Kamakura 

های مدیران صنعت نفیت  اصلی این تحقیق که از دغدغه

وییژه   های نفتی تولیدی، بیه است، مقابله با مازاد فرآورده

بیرداری از   رو بیا توجیه بیه بهیره    های پیشبنزین، در سال

ای نزدیک و نبود پاییشگاه ستارۀ خلیج فارس در آینده

المللیی  تریان بازارهای بینها و مششناخت کافی از بخش

بر ایین، یکیی از عیواملی کیه     های است. افزون فرآورده

هیای نفتیی   تواند در زمینه گسترش صادرات فرآوردهمی

ایران به سایر کشورها مؤثر باشد و به حضور بیشتر ایران 

بنیدی  در بازارهای صادراتی بینجامید، ارزییابی و بخیش   

نفتی است کیه تیاکنون   های  المللی فرآورده بازارهای بین

پژوهش و مطالعاتی در این خصوص انجام نشیده اسیت.   

هیای مناسیب بیا    برای پاسخ به این مس له، شناسایی مؤلفه

-اولیین و  مهیم   ،المللی بنزین بندی بازار بینهدف بخش

 ترین گام در این پژوهش است.

علیت  ها و الگوهای مختلفی را بهپژوهشگران، روش

بنییدی بازارهییا، بییرای بررسییی شاهمیّییت ارزیییابی و بخیی

اند؛ اما همچنیان نییاز   بازارهای خارجی جذاب ارائه داده

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

شیود. تأمیل در    استفاده در صنایع مختلیف احسیاس میی   

شیده   دهید متغیرهیای لحیا    های پیشین نشان میپژوهش

تیر  بیشتر و جیامع در بررسی بازار خارجی، به مرور زمان 

شوند. با توجه به نبود تحقیقاتی در این زمینه و نظر به می

طراحیی  مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق، در این پژوهش بیه  

بنیدی  ها و متغیرهیای بخیش  مؤلفهو آزمون مدل انتخاب 

 المللی بنزین پرداخته شده است.  بازار بین

 

   مبانی و چارچوب نظری تحقیق
بنیدی  گییری بخیش  اییج تصیمیم  در بیشتر الگوهای ر

المللی، یک مرحله غربالگری اولیه وجیود دارد  بازار بین

قیمیت و  های ثانوییه ارزان های دادهکه بر اساس شاخص

طییور وسیییعی در ای در مییورد کشییورها کییه بییه  مقایسییه



 
 

 25/    یالملل نیب بازار یبند بخش یها مؤلفه انتخاب مدل ونآزم و یطراح

 

هیای منتشرشیدۀ بانییک   دسیترس هسیتند، ماننید شییاخص   

 ،5گاسییتون برتییون و مییارتینگیییرد )جهییانی، انجییام مییی

. وقتییی یییک گییروه از نامزدهییای بییازار انتخییاب  (2155

هایی را انتخیاب کننید   شدند، بازاریابان صنعتی باید داده

کییه مسییتقیماً بییه تقاضییا بییرای محصییویت صییادراتی و   

بازارهای خیارجی شرکتشیان مربیوط اسیت. بازاریابیانی      

که به ارزیابی پتانسیل بازارهای جهانی برای محصیویت  

منید هسیتند، نیازمنید شناسیایی     هو خدمات خاصی عشقی 

ای هستند که بیشترین ارتبیاط  های اقتصادی ویژهشاخص

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

معیار راهنما بیرای انتخیاب ایین متغیرهیا، عملکیرد آنهیا       

اسییت کییه معیییاری بییرای سیینجش تقاضییای کشییورهای  

ن (. نیییاچم5391، 9مختلیییف اسیییت )داگیییشس و وینییید

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

روز بیشیتر احسیاس   المللیی روزبیه  بندی بیازار بیین   بخش

بنیدی  هیای مناسیب بخیش    شود، برای شناسایی مؤلفه می

توجییه بیشییتری بیییه تحقیقییات شیییده اسییت و عمومیییاً     

بنیدی بازارهیای   مشخصات کشوری، مبنایی برای بخیش 

ا بییرای انتخییاب اییین المللییی هسییتند و معیییار راهنمیی بییین

متغیّرها، عملکرد آنها بیه عنیوان معییاری بیرای تقاضیای      

 کشورهای مختلف است.

بندی بازار صنعتی در مورد تجزییه و تحلییل و   بخش

انتخییاب کاربردهییای مناسییبی اسییت کییه بییدان وسیییله    

محصویت یک شرکت، منیافع مفیید و کیاراتری را بیه     

تیرین   مهیم  دهد. ایین موضیوع یکیی از   مشتریان ارائه می

، 1و کار یک شیرکت  اسیت )سیاودرا    راهبردهای کسب

بندی بازار صنعتی در دو سطح سیازمانی و  (. بخش2153

هیای  شود. در سطح سیازمانی ویژگیی  کشوری انجام می

                                                           
1 Gaston-Breton and Martín  

2 Malhotra 

3 Douglas and Wind  

4 Saavedra 

شیود و از   شرکت در دو سطح کشن و خرد بررسیی میی  

هییا و متغیرهییایی ماننیید انییدازۀ سییازمان، محییل     مؤلفییه

بیازار نهیایی، سیاختار واحید      جغرافیایی، بخش صینعت، 

گیییری، سییطح خرییید،  گیییری، فرآینیید تصییمیمتصییمیم

هییای اهمیییت خرییید، نییوع سییازمان خریییدار و ویژگییی 

هیا اسیتفاده   بنیدی سیازمان  شخصی و غییره بیرای بخیش   

(. همچنین در سطح کشیوری،  2151، 1شود )دراموند می

شیناختی،  های کشن سیاسی، اقتصادی، جمعییت  شاخص

هیییای ییییره کشیییورها از جملیییه مؤلفیییه جغرافییییایی و غ

 بندی هستند. بخش

شده در ایین پیژوهش، بیر     ها و متغیّرهای لحا مؤلفه

اساس الگوی جذابیت بازار و حاصیل ترکییب شیاخص    

کیییه مبنیییای بازارییییابی دارد   3فرصیییت کلیییی بیییازار، 

لمللیی،   ا تجارت بین 9(، و مدل جاذبه5331، 1)کاوسگیل

شییده اسییت. اییین  کییه مبنییایی اقتصییادی دارد، انتخییاب  

ها با توجه به ادبیات موضوع، پشتوانۀ نظری قوی و  روش

شهرت باییی در بررسی روابی  تجیاری در بازارییابی و    

الملل دارنید. اگرچیه پژوهشیگران معیارهیا و      اقتصاد بین

های متفاوتی را برای غربیال کیردن بیازار اسیتفاده      مؤلفه

کننیید، امییا جییذابیت بییازار موضییوعی اسییت کییه در  مییی

المللیی  بنیدی بیازار بیین   مطالعات پیشین در زمینیه بخیش  

برای تبعیض میان بازارهای خارجی دائمیاً اسیتفاده شیده    

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

هیای انیدازۀ بیازار،    پژوهش حاضر بیا واردکیردن مؤلفیه   

پذیرش بازار، توسعۀ اقتصادی، آزادی اقتصادی، قیمیت  

نزین، کشش درآمدی تقاضا و زیرساخت فروشی بخرده

بنیدی  هیای بخیش   در سطح کشوری بیه شناسیایی مؤلفیه   

 المللی بنزین پرداخته است.  بازار بین

                                                           
5 Drummond 

6 Overall Market Opportunity Index 

7 Cavusgil 

8 Gravity 
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( میان تجارت 5331: به اعتقاد هیرچ )5اندازۀ بازار

های رقابتی و اندازۀ بازار ارتباط وجیود  المللی، هزینهبین

کییریج  (. داگییشس و5333، 2دارد )روسییو و اوکوروفییو

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

کننید )روسیو و   های بالقوه بازار تأکید میی کننده فرصت

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

المللیی  کیردن توسیعه بیین   معیار مهمی در مرحلیه غربیال  

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

i  و کشییورj    )را تییابع متبتییی از انییدازه بییازار )جمعیییت

کیردن   ( و غربیال 2155، 9زند )شنگ و میولن تخمین می

المللی، حامی جدی استفاده از اندازه بازار برای بازار بین

های بالقوه اسیت )روسیو و اوکوروفیو،    شناسایی فرصت

الملییل، هییای تجییارت بییین   (. درحقیقییت ت ییوری 5333

المللیی  بیالقوه و   تعیامشت تجیاری بیین   ارتباطی قوی بین 

، 1کننیید )سیاکارایا و همکییاران  انیدازه بیازار را ارائییه میی   

تواند از سوی هرچند که یک کشور، کامشً نمی (.2111

یییک شییرکت، بییازار هییدف در نظییر گرفتییه شییود، امییا   

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

هش از جمعیییت در اییین پییژو .(5331دهیید )کاوسییگیل، 

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

 هدف سنجش اندازه بازار استفاده شده است.

: پذیرش بازار به بیازبودن و قابلییت   1پذیرش بازار

دسترسی به بازار اشاره دارد و بای بیودن پیذیرش بیازار،    

دهیید. کاوسییگیل و جییذابیت بیشییتر بییازار را نشییان مییی 

-بنیدی و خوشیه  ( از شاخصیی در رتبیه  2111همکاران )

المللییی اسییتفاده نمودنیید کییه آن را  بنییدی بازارهییای بییین

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

واردات از آمریکا و تجارت کل به صورت درصیدی از  
                                                           
1 Market Size 

2 Russow and Okoroafo 

3  Sheng and Mullen 

4 Sakarya & et al. 

5 Market Receptivity 

(، بیرای سینجش شیاخص    GDPتولید ناخالص داخلیی ) 

وسییگیل پییذیرش بییازار اسییتفاده نمودنیید. بییه اعتقییاد کا  

ای که یک بازار خارجی (، پذیرش بازار به اندازه5331)

شییود و بییا پییذیرای واردات از آمریکاسییت اطییش  مییی 

میانگین سالیانۀ نرخ رشد واردات از امریکا طی پنج سال 

شیود.  گیری میگذشته و سرانۀ واردات از آمریکا اندازه

توانید  تنهیایی نمیی  که واردات ییک کشیور بیه    ازآنجایی

دۀ پذیرش و دسترسی بیازار باشید، شینگ و میولن     نماین

( در پژوهش خود از واردات محصول و تجیارت  2155)

( GDPکل بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلیی ) 

استفاده نمودند. در این پژوهش واردات کای و خدمات 

( و GDPبر اساس درصیدی از تولیید ناخیالص داخلیی )    

اخالص داخلیی  تجارت کل بر اساس درصدی از تولید ن

(GDPشاخص ،)کننده پذیرش بازار انتخیاب   های تعیین

 اند. شده

انتخاب بازار خارجی بیا توسیعۀ    :3توسعۀ اقتصادی

ها اقتصادی ارتباط نزدیکی دارد و قدرت اقتصادی ملت

بیه صییورت متبتییی بییا جییذابیت بییازار صییادراتی آنهییا در  

ای هی های سرانه در بیشتر مدلارتباط است. همچنین داده

شوند، بیه  المللی بازار ترجیح داده می تجزیه و تحلیل بین

دهنید  این دلییل کیه آنهیا شیدت اقتصیادی را نشیان میی       

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

شیوند  متغیر برای سنجش شدت بازار به کیار گرفتیه میی   

بیر اسیاس   « سرانۀ تولید ناخیالص ملیی  »اند از:  که عبارت

«. هییای مصییرفیسییرانۀ هزینییه»رت خرییید و برابییری قیید

کاوسییگیل از درصیید جمعیییت  2111همچنییین در سییال 

شییهری و سییرانۀ تولییید ناخییالص داخلییی بییرای سیینجش 

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

پییژوهش خییود از درآمیید سییرانه و توزیییع درآمیید بییرای 

توجیه  المللی استفاده کرده است. بیا  بندی بازار بینبخش

                                                           
6 Economic Development 
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توانیید بییه بییروز  بییه اینکییه تولییید ناخییالص داخلییی مییی  

اشتباهاتی در برآورد اندازۀ اقتصادی منجر شود، مولن و 

( در تحقییق خیود از دو شیاخص مصیرف     2155شنگ )

هیای مطمی ن بیرای توسیعۀ     انرژی و الکتریسیته، شاخص

انید. بیه   شدن کشیورها اسیتفاده کیرده    اقتصادی و صنعتی

( تولییید ناخییالص داخلییی   2113) 5اعتقییاد سگلوسییکی 

(GDP     ،سرانۀ تولید ناخیالص داخلیی و درآمید سیرانه ،)

های مطم ن از توسعۀ اقتصادی هستند که بییانگر   شاخص

قدرت خریید و مییزان تقاضیای بیازار هسیتند. همچنیین       

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

ق سرانۀ تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، هزینه تحقیی 

و توسعه، بر اساس درصیدی از تولیید ناخیالص داخلیی،     

سطح دسترسی به اینترنت و شیاخص در  فسیاد بیرای    

اند. با توجیه بیه میوارد    سنجش توسعۀ بازار استفاده کرده

ذکرشده، در این پژوهش از سرانۀ تولید ناخالص داخلی 

بر اساس برابری قدرت خرید، سرانۀ مصرف الکتریسیته، 

ی و سرانۀ درآمد ناخالص داخلیی بیر   سرانۀ مصرف انرژ

دهنیدۀ  هیای نشیان  اساس برابری قدرت خریید، شیاخص  

 توسعه اقتصادی استفاده شده است.

: از دییدگاه موسسیۀ هیریتج،    2ساختار باازار آزاد 

نبود التزام یا اجبیار دولیت بیر تولیید، توزییع و مصیرف       

ای اسیت کیه افیراد بتواننید     کایها و خیدمات تیا انیدازه   

را حفییک کننیید. افییراد وقتییی دارای آزادی  آزادی خییود

اقتصییادی هسییتند کییه دارایییی مکتساییب خییود را بییدون   

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

دیگییران حفییک شییود و افییراد آزادانییه دارایییی خییود را   

استفاده، مبادله و نگهیداری کننید، بیدون آنکیه موجیب      

شییاخص آزادی  تضییعیف دیگییران شییود. معمییویً از دو

اقتصادی هریتیج و فریزر برای بررسیی آزادی اقتصیادی   

                                                           
1 Ceglowski  
2 Free Market Structure 

( در تحقیییق خییود 5331شییود. کاوسییگیل )اسییتفاده مییی

بنییدی بییازار از شییاخص آزادی اقتصییادی  بییرای بخییش

 2111موسسۀ هریتیج استفاده کرد. همچنیین او در سیال   

عشوه بر شاخص هریتیج از شیاخص آزادی سیاسیی نییز    

بیازار آزاد اسیتفاده کیرد. در ایین     برای سنجش سیاختار  

پژوهش نیز از شاخص هریتیج برای بررسی ساختار بازار 

 آزاد استفاده شده است.  

هیای  : قیمت از یک نقش محوری در فعالیتقیمت

ها در واقع بییانگر ارزش  اقتصادی برخوردار است. قیمت

کایها و خدمات هسیتند و از ایین طرییق امکیان مبادلیۀ      

( در 2111شییود. سییاکارایا و همکییاران ) آنهییا میسّییر مییی

تحقیق خود از متغیر دامنیۀ قیمیت  بیرای شیناخت در      

فروشیی  هیای خیرده  کننیدگان در میورد ویژگیی   مصرف

و همکیاران   9اند. اکرپوشا  کشور ترکیه استفاده کرده

-بندی و یکپارچه( نیز در تحقیق خود برای بخش2151)

غیرب آفریقیا از    سازی بازار بین المللی و بیین ملیتیی در  

انید.  قیمت دو نوع محصویت کشاورزی اسیتفاده کیرده  

( در تحقیییییق خییییود بییییرای 5339و همکییییاران ) 1دی

بنیدی بیازار جهیانی بیرای محصیویت صینعتی از        بخش

انیید. اسییتفاده کییرده  1کننییدهشییاخص قیمییت مصییرف  

تواند با استفاده از عوامل خریید  بندی میهمچنین، بخش

عتی از جملییه عملکییرد،  معمییول بییرای خریییداران صیین  

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

ها با استفاده از این پنج عامل خریید، بسیته   تعریف بخش

ترند، برخیی   به اینکه کدام یک برای مشتریان بالقوه مهم

هیای بیازار موفیق    هیای صینعتی در ایجیاد بخیش    شرکت

ی از (. عییشوه بییر اییین، یکیی 2119، 3انیید )ینهالییتبییوده

هیایی اسیت   بنیدی شیرکت  بندی، گروه های بخش روش

                                                           
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      

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

ها استفاده شیده  فروشی بنزین در پمپ بنزینقیمت خرده

ها نیز بر اساس دیر برای هر لیتر بنزین بوده است. قیمت

 یج کشورها به دیر آمریکا تبدیل شده است.و پول را

: کشش درآمدی تقاضیا،  2کشش درآمدی تقاضا

تغییر در مقدار تقاضا را نسبت بیه تغیییر درآمید مصیرف     

کشیش  به عبیارت دیگیر   کند. گیری میکنندگان اندازه

با درصد تغییر در مقدار تقاضیا، تقسییم    ،درآمدی تقاضا

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

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

(؛ هالواسیییک و آمییی   5331کشفتیییی  و چسیییتون ) 

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

بنیدی بیازار اسیتفاده    خود از کشش قیمتیی بیرای بخیش   

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

تقاضای بنیزین و واردات   سنجش رابطۀ کشش درآمدی

بنزین بررسی شده است که در صورت تایید این ارتبیاط  

بندی بیازار  توان از کشش درآمدی تقاضا برای بخش می

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

با ترکیب دو متغیّر تقاضای بنزین و درآمد، بیه شیاخص   

ته شود. گفتنی بندی بازار دست یافتری برای بخشموثق

بنیدی بیازار   است که تاکنون از این شاخص برای بخیش 

تیوان آن را یکیی از   میی  استفاده نشده است، بدین دلییل 

هییای تحقیییق نییام بییرد. بییرای محاسییبه کشییش   نییوآوری

درآمدی تقاضای بنزین از تقاضای ساینه بنزین و سیرانۀ  

درآمد ناخالص ملی بر اساس برابیری قیدرت خریید، از    

 ر استفاده شده است. فرمول زی

Et= ×  

                                                           
1 Naudé 

2 Income elasticity of demand 

3 Falbey 

I:       سرانۀ درآمد ناخالص ملیی بیر اسیاس برابیری قیدرت

 ؛خرید

Q:   .تقاضای ساینه بنزین 

: بعضیی از پژوهشیگران بیر    1زیرساخت ارتباطی

های تجاری های ارتباطی بر روی جریان تأثیر زیرساخت

( 2115) 1بلزانیید. لیمییا و ونییداالمللییی تمرکییز نمییوده بییین

شاخصی از میزان زیرساخت ارائه نمودند و دریافتند کیه  

کننده مهمی در تجارت دوجانبه محسیوب   شاخص تعیین

( متغیّر مخابرات تلفنی را 2111) 3شود. پورت  و ریمی

به معادیت جاذبیه خیود اضیافه نمودنید و دریافتنید کیه       

و ارتباطات بیشتر با افزایش تجارت ارتبیاط دارد. فرونید   

استفاده از اینترنت را  ( تأثیر گستردگی2111) 1هولد وین

در تجارت ارزیابی و تحلیل کردند و دریافتند کیه تیأثیر   

وجیود   5331تیا   5335هیای   معنادار و افزایشیی در سیال  

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

های تجیارت،  های ارتباطات از طریق تأثیر بر هزینههزینه

هیای  گیذارد و کیاهش هزینیه   ان تجارت تأثیر میی بر میز

ارتباطی با افیزایش مییزان تجیارت ارتبیاط دارد. در ایین      

نفییر( و  511پییژوهش تعییداد مشییترکین موبایییل )در هییر 

نفیییر( بیییرای  511تعیییداد کیییاربران اینترنیییت )در هیییر  

 اند.کننده زیرساخت انتخاب شدههای تعیین شاخص

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Communication Infrastructure 

5 Limao and Venables 

6 Portes and Rey 

7 Freund and Weinhold 

8 Fink and et al. 
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 المللی بنزین بندی بازار بین رهای بخشها و متغی مؤلفه -1جدول 
 پژوهشگران مشابه شاخص متغیر ردیف

 اندازه بازار 5
 جمعیت کل

(، هلسین  5331(، کاوسگیل )2111(، کاوسگیل و همکاران )2155گاستون برتون و مارتین مارتین )

 (، نییاچمن2111(، سییاکاریا و همکییاران ) 5311(، سییاملی )2119(، جییاروی  )5339و همکییاران )

(، سیاکاریا و  5333(، روسیو و اوکوروفیو )  2111(، میولن و شینگ )  2155(، شنگ و میولن ) 5331)

(، صیش  حسین و همکیاران    5393(، کیاتلر ) 2119(، آندرس گیرین و همکیاران )  2111همکاران )

   (2152(، معینی و همکاران )5331(، لی )2119)

 (5339هلسن و همکاران ) مصرف بنزین

 توسعه اقتصادی 2

رانه تولیییییید سیییی 

 ناخالص داخلی

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

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

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

 (2119همکاران )

سیییرانه مصیییرف 

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

سیییرانه مصیییرف 

 انرژی

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

 (5331(، لی )2155)

سییییرانۀ درآمیییید 

 ناخالص داخلی

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

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

 پذیرش بازار 9

واردات کییییای و 

 خدمات

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

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

 (2111مولن و شنگ )

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

   (2119(، صش  حسن و همکاران )5331(، کاوسگیل )2111کاوسگیل و همکاران ) شاخص هریتیج ساختار بازار آزاد 1

 قیمت 1

قیمیییییییییییییییت 

فروشییییی  خیییرده 

 بنزین

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

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

 (2119(، استرمرچ )5339(، بالباکی و مالهاترا )5399(، ییپ )5395نوین )

 (5339(، هلسن و همکاران )5399شاخص قیمت مصرف کننده: دی )

3 
کشیییش درآمیییدی 

 تقاضا

کشش درآمیدی  

 تقاضای بنزین

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

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

 زیرساخت ارتباطی 1

تعیییداد خطیییوط  

 تلفن

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

 (2112همکاران ) (، بران و2111)

تعیییداد کیییاربران 

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

 

   تحقیق روش
در این مطالعه، از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر 

های تابلویی بیرای بررسیی روابی  متغیّرهیا اسیتفاده      داده

معنی که تأثیرات چند متغیّر مسیتقل بیر   شده است، بدین 

شیود. روش تجزییه و تحلیییل   متغیّیر وابسیته ارزییابی مییی   

ترکیبییی از  ،هییای تییابلویی هدادرگرسیییون چنییدمتغیره  

، یعنیی اطشعیات   اسیت  های مقطعی و سیری زمیانی   داده

-میی   های مقطعی در طول زمان مشاهده مربوط به داده
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هیا وجیود   ز این میدل شود. دییل مختلفی برای استفاده ا

کشیوری  بیین   ای و اگر هدف مطالعات منطقه: اویً دارد

در اقتصادهایی با ساختارهای نزدیک بیه   باشد، خصوصاً

؛ هیای تیابلویی ضیروری اسیت    همدیگر، استفاده از مدل

هیای  در عموم موضیوعات کیشن اقتصیادی بیا داده    ثانیاً 

ای میورد  هنمونه رو حجماز این. شویمساینه  مواجه می

بنیابراین بیه نتیایج حاصییل از     اسییت، مطالعیه پیایین بیوده   

. در کیرد تیوان اتکیا   ینمی  های سیری زمیانی   لتخمین مد

تییوان در مییی هییای تییابلوییحییالی کییه در رویکییرد داده

، بیا تلفییق مقیاطع بیه حجیم      حجیم کیم های صورت داده

 .(2152یافییت. )گوجییارات،  هییا دسییت  بییاییی از داده

هیای پیانلی دارای   هداد فیت کیه  تیوان گ ، میی درمجمیوع 

های مقطعی یا سری زمیانی  مزایای فراوانی نسبت به داده

 .هستند

اییین، در بررسییی بسیییاری از رخییدادهای    بییرافییزن 

شیود کیه عوامیل مختلیف بیا ابعیاد       اقتصادی، دییده میی  

های متفاوت بر پیدایش ییک پدییده   مختلف و در حوزه

ری همیه ایین   کیارگی  مانند واردات بنزین مؤثرنید کیه بیه   

تنهیا باعیا ایجیاد    های اقتصادسنجی نهعوامل در بررسی

شیوند، بلکیه باعیا    خطیی میی  مشکشت فنیی ماننید هیم   

شیوند.  پیچیدگی مدل و افزایش اشتباهات آماری نیز می

هییای مختلییف ماننیید روش  بنییابراین، اسییتفاده از تکنیییک

هیای اساسیی، راهیی بیرای کیاهش ایین خطاهیا و        مؤلفه

یج بهتر است. مزییت اصیلی کیاربرد ایین     دسترسی به نتا

ها بیه  خطی در مدلبردن همروش در اقتصادسنجی ازبین

واسیطه تعییداد زییاد متغیرهییای میؤثر در مییدل اسییت. در    

هیای اساسیی بیرای    تحقیق حاضیر، نییز از تحلییل مؤلفیه    

های اندازۀ بازار، پذیرش بیازار، توسیعۀ   دستیابی به مؤلفه

ده اسییت. سییپ  از اقتصییادی و زیرسییاخت اسییتفاده شیی 

روش تجزیییه و تحلیییل رگرسیییون چنییدمتغیره مبتنییی بییر 

اسیتفاده   Eviews-9افیزار  های تابلویی با کمک نرمداده

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

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

 استفاده گردییده اسیت. درصیورت    F)تلفیقی( از آزمون

بودن، برای تعییین الگیو از آزمیون هاسیمن اسیتفاده      پانل

رو شیدن بیا    شده است. در تمامی موارد در صورت روبه

یافتیه  ناهمسانی واریان ، از روش حداقل مربّعات تعمیم

(EGLS استفاده خواهد شد و از آزمون خودهمبستگی )

 برای بررسی اخشل مدل رگرسیون استفاده شده است.

کشیور واردکننیده    91هش شیامل  جامعۀ آماری پژو

بنزین در منطقیۀ خاورمیانیه، آسییا و اقیانوسییه اسیت. در      

هییای علمییی مییرتب  بییا موضییوع و بررسییی  زمینییه جنبییه

هییای هییای تحقیییق از نییوع داده متغیرهییای تحقیییق، داده

تیا   5331هیای  های پانلی( است که بین سال تلفیقی )داده

میورد  آوری شده است. همچنیین اطشعیات   جمع 2152

المللی بنزین در منطقه خاورمیانه، آسیا و  نیاز در بازار بین

اقیانوسییییه از طرییییق مراجعیییه بیییه مجیییشت تخصصیییی 

های نفتی، سایت سیازمان ملیل متحید، سیازمان     فرآورده

 المللی انرژی و غیره استخراج شده است. بین

آوری اطشعات مربیوط بیه    بر این، برای جمع افزون 

مباحا نظری مرتب  بیا موضیوع از    ادبیات این تحقیق و

 ای استفاده شده است.روش مطالعات کتابخانه

 

 متغیرهای تحقیق 

پژوهش حاضر به کنکیاش دربیارۀ عوامیل میؤثر بیر      

واردات بنزین با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربیی  

پرداخته است. لذا واردات بنزین متغیّر وابسیته بیوده و از   

رها بر اساس هیزارتن در سیال   میزان واردات بنزین کشو

هیای ترکیبیی بیا    استفاده شده است. همچنین از شیاخص 

های انیدازۀ بیازار، پیذیرش بیازار، توسیعۀ اقتصیادی،       نام

سیییاختار بیییازار آزاد، زیرسیییاخت ارتبیییاطی و کشیییش  

درآمیییدی تقاضیییای بنیییزین و همچنیییین متغیّیییر قیمیییت 
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های مستقل و تأثیرگیذار  فروشی بنزین، برای مؤلفه خرده

 ر واردات بنزین استفاده شده است.ب

 

 ها فرضیه

هیای تحقییق بیا توجیه بیه مسی له تحقییق و در        فرضیه

هیا و  راستای دستیابی به هدف تحقیق که شناسایی مؤلفه

های نفتیی  المللی فرآورده بندی بازار بینمتغیرهای بخش

از طریییق مطالعییه مییوردی بنییزین اسییت، بییه شییر  ذیییل  

 شوند:بررسی می

H1:   بین واردات بنزین و اندازه بازار رابطه معنیاداری

 وجود دارد.

H2:   بیییین واردات بنیییزین و پیییذیرش بیییازار رابطیییه

 معناداری وجود دارد.

H3:    بییین واردات بنییزین و توسییعه اقتصییادی رابطییه

 معناداری وجود دارد.

H4:  بییین واردات بنییزین و سییاختار بییازار آزاد رابطییه

 معناداری وجود دارد.

H5: فروشیی بنیزین   واردات بنزین و قیمت خرده بین

 رابطه معناداری وجود دارد.

H6:     بین واردات بنزین و کشیش درآمیدی تقاضیای

 بنزین رابطه معناداری وجود دارد.

H7:     بین واردات بنزین و زیرسیاخت ارتبیاطی رابطیه

 معناداری وجود دارد.   

 

 مدل رگرسیون تحقیق

مییدل بییا توجییه بییه متغیرهییای مییذکور، تصییریح      

سنجی پژوهش حاضر به صیورت ذییل معرفیی     اقتصادی

 شود:می

GIit = α + β1 MSit + β2 MRit + β3 EDit + β4 

FMSit + β5 PGPit + β6 IEDit + 
 β7 INFit + εit 

 

( متغییر وابسیته و   GIitدر مدل فو ، واردات بنیزین ) 

(، توسییعۀ MRit(، پییذیرش بییازار ) MSitانییدازۀ بییازار ) 

(، قیمییت FMSitاختار بییازار آزاد )(، سییEDitاقتصییادی )

(، کشیش درآمیدی تقاضیا    PGPitفروشیی بنیزین )  خرده

(IEDit( و زیرساخت ارتباطی )INFit  متغیّرهای مسیتقل )

 هستند.  

 

   های پژوهش ها و یافته  تحلیل داده
همانگونه که اشاره شد، نخست با اسیتفاده از تحلییل   

ذیرش بیازار،  های اندازۀ بازار، پهای اساسی، مؤلفهمؤلفه

گردنید؛ سیپ    توسعۀ اقتصادی و زیرساخت محاسبه می

های ریشه واحد، تشخیص، ناهمسانی واریان  از آزمون

شیود کیه در ادامیه بررسیی     و خودهمبستگی استفاده میی 

 شوند.می

همانطور که قبشً اشیاره شید، در ایین     اندازه بازار:

( بیا  GC( و مصرف بنزین )TPپژوهش از جمعیت کل )

سنجش اندازه بازار استفاده شده است. همانگونیه  هدف 

اساسیی   هیای  مؤلفیه  برآورد از حاصل نتایج 2 جدول که

تیر از  دهد، مقدار وییژه اولیین مؤلفیه بیزر      را نشان می

هیا بیه   درصد پراکنیدگی مجموعیه داده   13یک است و 

شیود. بنیابراین مؤلفیه اول    وسیله ایین مؤلفیه آشیکار میی    

 بهترین انتخاب است.  
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 تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه بازار -2جدول 

Number Value Difference Proportion 
Cumulative 

Value 
Cumulative 
Proportion 

5 13/5 53/5 13/1 13/5 13/1 

2 11/1 --- 21/1 2 5 

 

: در اییین پیژوهش واردات کییای و  پاذیرش بااازار 

هییای (، شییاخصTR( و تجییارت کییل ) IGSخییدمات )

اند. همانگونیه کیه   ننده پذیرش بازار انتخاب شدهکتعیین

هیای اساسیی را   نتایج حاصل از بیرآورد مؤلفیه   9جدول 

اسیت   2دهد، مقدار ویژه اولین مؤلفه در حدود نشان می

ها با این مؤلفه بیان درصد پراکندگی مجموعه داده 39و 

 شود. بنابراین مؤلفه اول، بهترین انتخاب است.  می

 

 های اساسی پذیرش بازار ل مؤلفهتحلی -3جدول 

Number Value Difference Proportion 
Cumulative 

Value 
Cumulative 
Proportion 

5 31/5 31/5 39/1 31/5 39/1 

2 12/1 --- 15/1 2 5 

 

: در این پژوهش، از سیرانۀ تولیید   توسعۀ اقتصادی

ناخییالص داخلییی بییر اسییاس برابییری قییدرت خرییید       

(GDPPC سیییرانۀ مصیییر ،)( ف الکتریسییییتهEPCPC ،)

( و سییرانۀ درآمیید ناخییالص ECسییرانۀ مصییرف انییرژی )

(، GNIPCداخلییی بییر اسییاس برابییری قییدرت خرییید )   

دهنییده توسییعۀ اقتصییادی اسییتفاده   هییای نشییان شییاخص

نتییایج حاصییل از بییرآورد  1شییود. بییه عییشوه جییدول مییی

دهید. مقیدار وییژه اولیین     های اساسی را نشیان میی  مؤلفه

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

شیود. بنیابراین مؤلفییه اول   هیا بیا ایین مؤلفیه آشیکار میی      

 بهترین انتخاب است.

 
 های اساسی توسعۀ اقتصادی تحلیل مؤلفه -4جدول 

Number Value Difference Proportion 
Cumulative 

Value 
Cumulative 
Proportion 

5 12/9 11/9 39/1 12/9 39/1 

2 59/1 13/1 11/1 35/9 31/1 

9 19/1 19/1 12/1 33/9 33/1 

1 115/1 --- 11/1 1 5 

 

در اییین پییژوهش تعییداد   زیرساااخت ارتباااطی:

( و تعییداد MCS) نفییر 511مشییترکین موبایییل در هییر  

هیای  (، شیاخص IU) نفیر  511کیاربران اینترنیت در هیر    

نتیایج   1انید. جیدول   کننده زیرساخت انتخاب شدهتعیین

 دهید.  هیای اساسیی را نشیان میی     رد مؤلفهحاصل از برآو
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شود مقیدار وییژه اولیین مؤلفیه     همانگونه که مشاهده می

هیا بیا   درصد پراکندگی مجموعیه داده  31است و  91/5

شییود. بنییابراین مؤلفییه اول بهتییرین اییین مؤلفییه بیییان مییی

 انتخاب است. 

 

 های اساسی زیرساخت ارتباطی تحلیل مؤلفه -5جدول 

Number Value Difference Proportion 
Cumulative 

Value 
Cumulative 
Proportion 

5 91/5 31/5 31/1 91/5 31/1 

2 53/1 --- 13/1 2 5 

 

 آزمون ریشه واحد برای متغیّرهای تحقیق

پیییش از بییرآورد مییدل، یزم اسییت مانییایی تمییام      

هیاآزموده شیوند، بیه     متغیّرهای مورد استفاده در تخمیین 

های سری ی متغیرها چه در مورد دادهاین دلیل که نامانای

هیای تیابلویی، باعیا بیروز مشیکل      زمانی و چه در داده

های شود و یکی از مهمترین ضعفرگرسیون کاذب می

های های داده خصوص در حوزه مدلمطالعات تجربی به

هیای  پانلی، التزام نداشتن محققان به آزمیون مانیایی داده  

-ف آنچه در مورد دادهکار رفته در مدل است. بر خش به

هییای هییای سییری زمییانی مرسییوم اسییت، در مییورد داده 

هیای   تیوان بیرای آزمیون مانیایی از آزمیون     تابلویی نمیی 

یافته بهیره جسیت، بلکیه    دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم

 یزم است مانایی جمعی متغیرها آزموده شود.

بدین منظور در ایین تحقییق از آزمیون لیوین، لیین و      

آمیده   3شده است کیه نتیایج آن در جیدول    چو استفاده 

است. جدول فو ، نتیایج آزمیون ریشیه واحید بیر روی      

دهید کیه   کار رفته در این تحقیق را نشان می متغیرهای به

هیا   نشان از رد فرضییه صیفر و در نتیجیه مانیایی شیاخص     

آمیده، فرضییه   دسیت عبارت دیگر مطابق نتایج بهدارد. به

واحیید در همییه   صییفر آزمییون مبنییی بییر وجییود ریشییه   

درصید رد شیده    33متغیرهای تحقیق در سیطح اطمینیان   

 است.  

 

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

 نتیجه آزمون Prob Value متغیر

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -31/9 (11/1) واردات بنزین

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -91/9 (11/1) اندازه بازار

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -93/3 (11/1) پذیرش بازار

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -13/2 (11/1) توسعۀ اقتصادی

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -13/1 (11/1) ساختار بازار آزاد

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -15/21 (11/1) اکشش درآمدی تقاض

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -39/1 (11/1) فروشی بنزینقیمت خرده

 شود.فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می -21/2 (15/1) زیرساخت ارتباطی
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 لیمر و هاسمن  Fآزمون 

هیای  داده اولین آزمون برای تشیخیص انتخیاب بیین   

( بیودن  Poolهای تلفیقی )( در برابر دادهPanelترکیبی )

لیمیر اسیت. نتیایج بییانگر      Fهای تحقییق، آزمیون  فرضیه

-تأیید اثرات ثابت در برابر روش حداقل مربعات تجمیع

( در Panelهای ترکیبیی ) تر تأیید دادهبیان سادهشده و به

ییل کیه   ( اسیت، بیه ایین دل   Poolهای تلفیقیی ) برابر داده

اسیت. حیال    11/1لیمیر زییر    F آزمیون  P-Valueمقدار 

های تابلویی )انتخاب الگوی اثیرات  برای تعیین نوع داده

ثابییت یییا الگییوی اثییرات تصییادفی( از آزمییون هاسییمن   

شیود، نتیایج   شود. همانگونه که مشیاهده میی  استفاده می

 است.  H0آزمون هاسمن بیانگر رد فرضیه 

گر تأییید اثیرات ثابیت در    دیگیر نتیایج بییان   عبارتبه

-P کییه مقییدار  برابییر اثییرات تصییادفی اسییت، چییون    

Value است، بنابراین مدل ایین   11/1آزمون هاسمن زیر

 تحقیق باید به صورت اثرات ثابت تخمین زده شود.  

 

 نتایج آزمون چاو و هاسمن -7جدول

 نتیجه P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره آزمون

 های تابلوییداده F 31/22 151/92 11/1 چاو

 روش اثرات ثابت 2χ 213/22 1 11/1 هاسمن

 

 2و خودهمبستگی 1آزمون ناهمسانی واریانس

 بییودنیکییی از مفروضییات معادلییه رگرسیییون، ثابییت

که خطاهیا، وارییان  ثیابتی    هاست. در صورتی واریان 

گویند ناهمسانی واریان  وجیود دارد.  نداشته باشند، می

رگرسیون خطی، صفربودن کواریان  فرض دیگر مدل 

صورت مقطعی بیرای  بین اجزای خطا در طول زمان یا به

باشد. به عبارت دیگر فیرض فیو  مبییّن    ها میانواع داده

این است که خطاها به یکدیگر وابسیته نیسیتند. بیه دلییل     

های سیری  های تابلویی، ترکیبی از دادهاینکه روش داده

، مشیکشت مربیوط بیه    هیای مقطعیی اسیت    زمانی و داده

-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 

ای آزمیون  بود یا نبود ناهمسانی واریان  تحقیق شود. بر

-استفاده   میی  9وجود ناهمسانی واریان  از آزمون والد

-نبودن این آزمیون در میدل  شود که به علت در دسترس

برای اجیرای آزمیون    Eviewsافزار های پانل دیتا در نرم

شود. همانگونیه   استفاده می STATAافزار  مذکور از نرم

مشیخص اسیت، بررسیی نتیایج آزمیون       9که در جدول 

 1داری کمتر از واریان  حاکی از سطح معنیناهمسانی 

درصد است، پ ، فرضیه صفر مبنی بر برابری وارییان   

 شود.رد می

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
3 Wald Test 
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 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس -8جدول 

 نتیجه P-Value مقدار آماره

 ناهمسانی واریان  وجود دارد e1/3 11/1 آزمون ناهمسانی اثرات ثابت )والد تعدیل شده(
 

بنابراین شکل ناهمسیانی وارییان  در میدل مشیهود     

اسییت. بییرای آزمییون وجییود خودهمبسییتگی از آزمییون  

نبیودن  شود که بیه علیت دردسیترس   ولدریج استفاده می

 Eviewsافیزار      های پانل دیتیا در نیرم  این آزمون در مدل

 STATAافییزار بییرای اجییرای آزمییون مییذکور از نییرم   

مشیخص   3جیدول   شیود. همانگونیه کیه در   استفاده میی 

اسییت، بررسییی نتییایج آزمییون خودهمبسییتگی حییاکی از 

درصید اسیت. بیراین اسیاس      1داری کمتر از سطح معنی

شیود  فرضیه صفر مبنی بر نبود وجیود همبسیتگی رد میی   

 که بنابراین شکل خودهمبستگی در مدل مشهود است.
 

 نتایج آزمون خودهمبستگی -9جدول 

 نتیجه P-Value مقدار آماره

 خودهمبستگی وجود دارد 11/1 139/11 ولدریج آزمون

 

 تحقیق های فرضیه آزمون

 ناهمسییانی وجییود صییورت در اینکییه بییه توجییه بییا

 ناکارا OLS برآوردهای دیتا، پانل هایمدل در واریان 

 حیداقل  روش بیه  میدل  بیرآورد  از شرای  این در ،است

. است شده استفاده( EGLS) تخمینی یافتهتعمیم مربعات

 آزمیون  بیرای  خودهمبسیتگی،  وجیود  علیت  به نهمچنی

 از ثابیت،  اثیرات  روش طرییق  از رگرسییون  میدل  نهایی

 Fآمیاره  مقیدار . شید  اسیتفاده  AR(5) کمکیی  متغیرهای

 F آمیاره  احتمال مقدار و 33/211 برابر مدل شدهمحاسبه

 رگرسییون  میدل  گفت توانمی بنابراین است، صفر برابر

 کیه  گفیت  تیوان میی  اساس همین بر. است معنادار فو ،

 خطیی  رابطیه  ییک  وابسیته  متغییر  و مستقل متغیرهای بین

 . دارد وجود

 

 EGLSهای پانلی با اثرات ثابت به روش  نتایج برازش مدل داده -11جدول 

 سطح معناداری tنسبت  خطای معیار ضرایب نام متغیر

بازار اندازه  19/9 93/1 92/9 11/1 

بازار پذیرش  11/1 15/1 19/1 39/1 

اقتصادی توسعۀ  59/1 13/1 33/2 11/1 

آزاد بازار ساختار  15/1 11/1 39/5 11/1 

بنزین فروشیخرده قیمت  12/1 11/1 11/2 15/1 

تقاضا درآمدی کشش  15/1 11/1 55/2 19/1 

 92/1 25/1 15/1 11/1 ارتباطی زیرساخت
Unweighted Statistics Weighted Statistics 

11/5 D.W= 31/1 R
2
= 19/2 D.W= 11/1 P(F-statistic)= 33/211 F= 31/1 R

2
= 
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 کیه  اسیت  آن از یحیاک  مدل نییتع بیضر نیهمچن

 اریبسی  یدهندگ حیتوض توان از مدل یبرآورد یرهایمتغ

 واردات ۀوابسیت  ریّی متغ حیتوضی  یبیرا ( درصد 31) ییبای

 میدل،  کیه  اسیت  آن نشیانگر  امر نیا. برخوردارند نیبنز

 در کیه  همانگونیه  عیشوه  بیه . دارد ییبیای  اریبسی  بیرازش 

 واتسیون  نیدوربی  آمیاره  شیود ¬یمی  مشیاهده  51 جدول

(DW )یخودهمبسیتگ  نبود از نشان که است 19/2 برابر 

  .دارد مدل در

در فرضیۀ اول تحقیق نقیش انیدازۀ بیازار در واردات    

بررسیی شید.    2152لغاییت   5331بنزین در فاصله زمانی 

ن اسییت کییه ارتبییاط نتییایج آمییاری تحقیییق حییاکی از آ 

مستقیم بین اندازه بازار و واردات بنزین وجیود دارد کیه   

، =92/9tدرصیید معنییادار اسییت ) 33در سییطح اطمینییان 

15/1>Pآمده با اسیتفاده از  دست(. ضریب رگرسیونی به

های پانلی، ارتباط بین انیدازۀ بیازار و واردات   روش داده

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

در بین متغیرهای توضیحی دیگر میدل تحقییق، بیشیترین    

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

معنای آن است که با افزایش اندازۀ بازار، واردات بنزین 

یابد. نتایج تحقیق حاضر بیا نتیایج تحقییق     نیز افزایش می

ا های بازار صیادراتی ر ( که فرصت2155شنگ و مولن )

داننید منطبیق   به صورت متبتی با اندازه بازار میرتب   میی  

(، 5331اسییت. همچنییین بییر اسییاس تحقیقییات روت )    

ای قوی را میان اندازه الملل رابطه های تجارت بینت وری

-بازار کشور میزبان و پتانسیل بازار آن کشور نشیان میی  

دهند. نتایج فرضیه دوم تحقییق حیاکی از آن اسیت کیه     

ستقل پیذیرش بیازار و واردات بنیزین رابطیه     بین متغیره م

درصید،   31معناداری وجود نیدارد و در سیطح اطمینیان    

شیواهدی مبنییی بییر تایییید تییأثیر متغیییر پییذیرش بییازار بییر  

واردات بنزین به دست نیامده است. بنابراین وجود رابطه 

 19/1شیود ) بین پذیرش بیازار و واردات بنیزین رد  میی   

t= ،11/1<Pفرضیه سیوم تحقییق نشیان    (. نتایج آزمون-

دهنده آن است کیه توسیعۀ اقتصیادی بیر واردات بنیزین      

رو، فییرض وجییود رابطییه بییین واردات تییأثیر دارد. ازاییین

 33بنزین کشورها و توسعۀ اقتصیادی در سیطح اطمینیان    

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

یش که با افزایش توسیعۀ اقتصیادی، واردات بنیزین افیزا    

یابد. ضریب رگرسیونی متغیر توسعۀ اقتصیادی بیرای    می

اسییت کییه  59/1توضیییح واردات بنییزین برابییر بییا مقییدار 

دهنده رابطه مستقیم بین توسعۀ اقتصیادی و واردات  نشان

بنزین است. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق شینگ و  

هییای بییازار صییادراتی را بییه  ( کییه فرصییت2155مییولن )

داننیید  وسییعه اقتصییادی مییرتب  مییی صییورت متبتییی بییا ت 

هماهنگ است. به عیشوه، بیر اسیاس تحقیقیات نیاچمن      

( ارتباط معناداری بین خرید محصیویت صینعتی   5331)

 و توسعۀ اقتصادی وجود دارد.

 31در مورد فرضیۀ چهارم تحقیق، با سیطح اطمینیان   

درصد شاهد تأثیر متبت و معنادار سیاختار بیازار آزاد بیر    

(. ضیییریب 39/5t= ،11/1>Pسیییتیم )واردات بنیییزین ه

دهنده این موضیوع  نشان 15/1رگرسیونی به دست آمده 

اسییت کییه در دوره تحقیییق، واردات بنییزین تحییت تییأثیر 

ساختار بازار آزاد بوده است. این خود بدین معنی اسیت  

کییه بییا افییزایش سییاختار بییازار آزاد، واردات بنییزین بییا   

یج تحقییق  یابید. نتیا  افزایش می 15/1ضریب رگرسیونی 

( 2111حاضر بیا نتیایج تحقییق کاوسیگیل و همکیاران )     

 منطبق است.  

درصید،   33در فرضیۀ پنجم تحقیق، با سطح اطمینان 

فروشیی بنییزین بییر  دار قیمییت خییردهتیأثیر متبییت و معنیی  

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

دهنیده ایین   نشان 12/1ضریب رگرسیونی به دست آمده 

دوره تحقیییق، واردات بنییزین تحییت تییأثیر  اسییت کییه در

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

 55/2) شیود  درآمدی تقاضا بر واردات بنزین تاییید میی  

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

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

دهنده رابطه ضعیف مییان کشیش درآمیدی    اندرصد نش

 تقاضا و واردات بنزین است. 

های به عمیل آمیده بیا روش    در فرضیه هفتم، بررسی

های تابلویی مبیّن آن است که زیرسیاخت ارتبیاطی   داده

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

وجود رابطه مییان زیرسیاخت ارتبیاطی و واردات بنیزین     

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

تواند به علت تأثیر متبت زیرسیاخت ارتبیاطی   این امر می

بر کاهش حمل و نقل و متعاقب آن کاهش تقاضا بیرای  

 بنزین باشد.

 

   گیری و پیشنهادها نتیجه
افزایش رقابیت در مقییاس جهیانی ناشیی از افیزایش      

را در بازارهیای   هیا هایی است کیه فرصیت  تعداد شرکت

کنند تا به اهدافشان نائل آیند و جو میو المللی جست بین

علیت   جایگاه بازار و ماندرگاری خود را حفک کنند. بیه 

بنییدی بازارهییای   اهمیّییت و جایگییاه ارزیییابی و بخییش  

، پیژوهش حاضیر بیه طراحیی و آزمیون میدل       المللی بین

تفاده المللی بیا اسی   بندی بازار بینهای بخشانتخاب مؤلفه

های پانلی پرداخته است. نتایج حاصل از از رویکرد داده

تجزیه و تحلییل پیژوهش، نشیانگر آن اسیت کیه انیدازه       

بییازار، توسییعۀ اقتصییادی، سییاختار بییازار آزاد، قیمییت     

فروشی بنیزین و کشیش درآمیدی تقاضیای بنیزین       خرده

تأثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین دارند کیه ایین   

   ذیل است:نتایج به شر

متغیرهای توضیحی مدل تحقیق، اندازه بازار در میان 

انیدازه  ، چونکیه  بیشترین تأثیر را بیر واردات بنیزین دارد  

گییران  بازار یکی از مهمترین موضیوعات بیرای تصیمیم   

بازار بوده و مصرف بسیاری از کایها و خدمات ارتبیاط  

رهیای  مستقیمی با اندازه بازار دارد. به عبارت دیگیر، بازا 

بزرگتر جذابیت بیشتری بیرای بازاریابیان دارنید. توسیعۀ     

اقتصادی از دیرباز نقش مهم و تأثیرگذاری در شناسیایی  

وییژه در زمینیۀ بازارهیای     المللی بیه های بازار بین فرصت

صنعتی داشته است و در تحقیق حاضر نیز بعید از انیدازه   

ین دلیل بازار بیشترین تأثیر را بر واردات بنزین دارد؛ به ا

که با افزایش توسعۀ اقتصادی، تقاضای بنزین و به دنبیال  

یابد و کشورهایی آن واردات بنزین کشورها افزایش می

تیری بیرای   با توسیعۀ اقتصیادی بیشیتر بازارهیای جیذاب     

 صادرات خواهند بود.

همچنییین کشییورهایی بییا آزادی اقتصییادی بیشییتر      

 شیوند و شیاخص  تر محسوب میی همواره بازاری جذاب

-هریتیج که از ترکیبی با ده متغیر اقتصادی بیرای انیدازه  

کند، شاخص میوثقی  گیری آزادی اقتصادی استفاده می

المللیی بیه وییژه    های بازارهای بینبرای شناسایی پتانسیل

واردات بنزین است. علیرغم افزایش قیمت جهانی نفیت  

های و به دنبال آن بای رفتن قیمت جهانی بنزین طی سال

تحقیییق، بیشییتر کشییورهای واردکننییده بنییزین در   دوره 

خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، یا به علیت افیزایش درآمید    

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

با افزایش تقاضای بنزین و به دنبیال آن افیزایش واردات   

وجود ارتباط مستقیم میان کشیش   اند.رو بودهبنزین روبه

ضای بنزین و واردات بنزین نشانگر این امیر  درآمدی تقا

است که در زمان بایبودن کشش درآمدی تقاضیا یعنیی   

زمانی کیه تغیییرات تقاضیای بنیزین نسیبت بیه تغیییرات        

شیییود، واردات بنیییزین نییییز بیییرای   درآمییید بیشیییتر میییی

پاسخگویی به این افزایش تقاضیا کیه علیت آن افیزایش     

گیر زمیانی کیه    یابد. از سوی دیدرآمد است افزایش می

یابد، یعنی زمیانی کیه    کشش درآمدی تقاضا کاهش می
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تغییرات تقاضای بنزین نسبت به تغیییرات درآمید کمتیر    

شیود، واردات بنیزین بیه علیت کیاهش تقاضیای آن        می

 یابد.  کاهش می

هییای مقطعییی، رفتارهییای   دادهگفتنییی اسییت کییه   

هیای  در داده دیگیر و ازسیوی دهد بلندمدت را نشان نمی

، شییودیمییدت تأکییید میی اثییرات کوتییاه انی بییرسیری زمیی 

هیای  هبا ترکییب ایین دو خصوصییت در داد    که درحالی

توان تصریح تر و پویاتری را مییتابلویی، ساختار عموم

آمده از این طرییق،   دست د. بنابراین نتایج بهو برآورد کر

پیذیر اسیت. بیا توجیه بیه      های آینده نیز تعمییم برای سال

-شییود مییدیران و تصییمیم هاد مییینتییایج تحقیییق، پیشیین 

المللیی  بندی بازار بیین گیرندگان نفتی کشور برای بخش

های اندازۀ بازار، توسعۀ اقتصیادی،  بنزین کشور از مؤلفه

فروشیی بنیزین و کشیش    ساختار بازار آزاد، قیمت خرده

درآمدی تقاضای بنزین استفاده کنند و در این میان وزن 

بیازار، توسیعۀ اقتصیادی و     های اندازۀبیشتری را به مؤلفه

فروشی بنزین اختصاص دهند. افزون بر این،  قیمت خرده

بیشتر از نتایج پژوهش و نییز کمیک   برای استفاده هرچه 

هیای تأثیرگیذار بیر واردات بنیزین در     به شناسایی مؤلفیه 

ییافتگی  مطالعه تیأثیر توسیعه  »توان موضوعات آینده، می

« بیر واردات بنیزین  های تأثیرگذار کشورها برروی مؤلفه

المللیی بیرروی    بررسی تأثیر بهای نفیت و رکیود بیین   »و 

را بیرای  « المللیی بنیزی  بنیدی بیازار بیین   های بخشمؤلفه

تحقیقیییات بعیییدی پیشییینهاد داد. همچنیییین از جملیییه    

تیوان بیه کنارگذاشیتن برخیی      های تحقیق میمحدودیت

کشییورهای واردکننییده بنییزین، بییه علییت فقییدان منییابع   

مورد آنها و همچنین دسترسیی نداشیتن بیه     اطشعاتی در

 نوع بنزین وارداتی کشورها اشاره کرد. 

 بسیطامی  جمالییه  بهتیاش  دکتیری  نامیۀ  پایان از مستخرج( 5) 
 بهشتی شهید دانشگاه بازرگانی مدیریت دانشجوی
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