بررسی اثر بسته بندی بر صادرات محصوالت
صنعتی ایران طی سالهای  1373تا 1390
محمد موالیی -1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

واژههای کلیدی :بستهبندی ،فعالیت های مختلف صنعتی ( ،)I.S.I.C.,Rev2صادرات ،ارزش افزوده

یط ناریا یتعنصتالوصحمتارداصرب یدنب هتسبرثا یسررب...

بستهبندی از ابزارهای مهم بازاریابی در بعد ملی و بینالمللی است که نقش کلیدی خود را در افزایش فروش ،کاهش موجودی انبار و به حداکثر
رساندن سود بنگاه های تولیدی و افزایش صادرات نشان داده است .بنگاههای اقتصادی برای تقویت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و
خارجی ،از چند دهه گذشته به موضوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی ،گرافیک ،رنگ ها و به کاربردن مواد بسته بندی مناسب برای افزایش
سهم خود در بازارهای رقابتی بهره میگیرند .یک بسته بندی مناسب قادر است نقش خود را به صورت فروشنده خاموش به خوبی ایفا کند .با توجه
به آنکه بستهبندی فقط در قلمرو تولید قرار ندارد ،بلکه در حیطه امر بازاریابی نیز قرار می گیرد ،تصمیمگیری درباره نحوه انجام آن وظیفه مشترک
مدیران تولید و بازاریابی است و هدف نهایی آنها جذب مشتری بیشتر در داخل و خارج از کشور میباشد .هدف از این تحقیق ،بررسی اثر بستهبندی
محصوالت مختلف صنعتی بر افزایش صادرات آنها طی سال های 1373-1390میباشد .برای این منظور عالوه بر اثر بستهبندی ،تأثیر متغیرهای
مهمی از قبیل ارزش افزوده ،نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ تعرفه موزون وارداتی را بر صادرات فعالیتهای مختلف صنعتی ایران ( )I.S.C.I., Rev2با
استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار داده می شود .نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه هزینه بسته
ً
بندی برای بیشتر تولیدات صنعتی ایران ،قابل مالحظه نمیباشد ،لیکن دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر صادرات آنها میباشد .ضمنا افزایش ارزش
افزوده و نرخ ارز مؤثر واقعی و کاهش نرخ تعرفه موزون وارداتی نیز بر افزایش صادرات محصوالت مختلف صنعتی مؤثر میباشد.
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بستهبندی عبارت از محافظی است که سالمت کاالی محتوی خود را از مرحله تولید تا مرحله مصرف حفظ
میکند .اساسیترین هدف بسته بندی فراهم کردن سالمترین و اقتصادی ترین طریقه تحویل کاال از تولید کننده
به مصرف کننده است .بنابراین ،بسته بندی یک فرایند مؤثر در مسیر طوالنی تولید ،توزیع و بازاریابی میباشد.
امروزه بستهبندی با گسترش روز افزون تولیدات گوناگون صنعتی و توسعه مرا کز عرضه کاالها که به صورت
سلف سرویس عمل میکنند و تنوع تولیدات و ترکیبات مواد به کار رفته ،یک وسیله ارتباطی مستقیم بین تولید
کننده و مصرف کننده است .از طراحی بسته که عالوه بر جنبه جذابیت کاال و اطالعاتی که توسط بر چسب های
اطالعاتی مصرف کننده منتقل میکنند و عالیم ایمنی که رعایت نکات الزم در نگهداری و جابه جایی و شرایط
حمل و نقل یا مصرف محتوی را به روی بسته بندی ها مشخص می سازد ،بسته بندی را به عنوان یک عامل
مهم ارتباطی مطرح میسازد .بنابراین ،با توجه به تحوالت دنیای صنعتی ،بسته بندی یک وسیله مهم صنعتی
با یک استراتژی است که برای محافظت و ارتقای کیفیت محصول به کار میرود.
اهمیت بسته بندی در جهان امروز برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ،غذایی و بهداشتی به حدی
است که طراحی بسته بندی را مرز تعیین کننده در رقابت های خود به حساب میآورند .در آمریکا قریب 300
هزار شرکت تولید کننده و شرکت های خدماتی از تکنولوژی تازه بسته بندی استفاده میکنند و حدود یک میلیون
نفر در صنعت بسته بندی مشغول به کار هستند .در سال های اخیر 75 ،در صد محصوالت بستهبندی در آمریکا
توانسته است بالغ بر  55میلیارد دالر محصوالت تولید شده را بفروشد و تخمین زده میشود که در سال  2015مقدار
فروش صنایع بسته بندی شده به  150میلیارد دالر برسد(احمدی،1384 ،ص.)11
بنابراین ،یکی از عوامل مهم در افزایش صــادرات محصوالت صنعتی ،سطح کیفی ،ویژگیها ،طرح ،نام
تجاری و بسته بندی آنها میباشد .بسته بندی مطلوب به همراه مرغوبیت کاال ،از جمله عوامل مؤثر در جلب نظر
خریداران و مصرف کنندگان کاالها محسوب میشود؛ لذا در افزایش فروش و عرضه کاالها در داخل و خارج کشور
مؤثر است.
هــدف از ایــن تحقیق ،بررسی اثــر هزینه بستهبندی فعالیت هــای صنعتی ( )I.S.I.C.,Rev2در افزایش
ً
محصوالت آنها میباشد .ضمنا ،تأثیر سایر عوامل مهم مؤثر بر صادرات مانند ارزش افزوده ،نرخ ارز مؤثر واقعی و
نرخ تعرفه موزون وارداتی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد .براین اساس ،ابتدا سهم بسته بندی گروه های
صنعتی مختلف در ارزش تولیدات آنها مورد بررسی قرار میگیرد .سپس مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره
عوامل مؤثر بر صادرات ارائه خواهد شد .اثر متغیر های مورد مطالعه بر صادرات صنعتی طی سال های -1390
 1373با استفاده از روش دادهای تابلویی مورد تخمین و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در انتها نتیجه گیری
تحقیق و پیشنهادات ارائه میگردد.
این مقاله ،پس از مقدمه و بررسی وضعیت بسته بندی در صنایع ایران ،مبانی نظری در بخش دوم ،پیشینه
تحقیق در بخش سوم ،روش تحقیق در بخش چهارم ،نتایج تجربی تحقیق در بخش پنجم و نتیجهگیری و
پیشنهادات در بخش ششم ارائه خواهد شد .

بررسی سهم بسته بندی فعالیتهای مختف صنعتی ایران
لــوازم بستهبندی بــرای عرضه بیشتر محصوالت صنعتی ضــروری و به عنوان نهاده در فرایند تولید محسوب
میشود .مهمترین اهداف بستهبندی عبارت است از :الف -محافظت فیزیکی در برابر عواملی از قبیل ضربه،
لرزش ،فشار ،حرارت و غیره .ب -الیه و مانع محافظتی در برابر عدم ورود ا کسیژن ،بخار آب ،گرد و خاک ،اشعه
ماورای بنفش و غیره .ج -اطالع رسانی درباره نحوه انبارش و استفاده از محصول ،ترابری ،چگونگی حذف یا
نابود کردن بسته ها .د -بازاریابی به منظور ترغیب مشتریان بالقوه برای خرید محصول.
بنابراین ،بستهبندی برای برخی از محصوالت از قبیل محصوالت غذایی ،دارویی ،پزشکی و شیمیایی الزم
و ضروری است و برای برخی دیگر از کاالهای تولیدی میتواند جنبه اطالع رسانی از کیفیت ،نحوه حمل و نقل،
استفاده از محصول و تبلیغاتی برای جلب نظر مشتری و فروش بیشتر باشد .لذا ،در فرایند تولید ،هزینه بستهبندی
بخشی از هزینه تمام شده کاال را تشکیل میدهد .البته هرچه استفاده از تکنولوژی بستهبندی پیشرفته تر باشد،
هزینه بستهبندی نیز کاهش مییابد .جدول  ۱سهم هزینه بستهبندی را نسبت به هزینه کل تولید در فعالیتهای
مختلف صنعتی( )I.S.I.C.,Rev2ایران نشان میدهد.
همانطوری که مالحظه میشود در میان فعالیت های مختلف صنعتی نسبت هزینه بسته بندی به هزینه
کل تولیدات صنایع غذایی و آشامیدنی(کد )31بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و علت آن ضرورت
استفاده از بسته بندی به منظور رعایت بهداشت ،جلوگیری از فساد و دیگر ضوابط استاندارد نگهداری مواد غذایی
و آشامیدنی می باشد .صنایع شیمیایی(کد ،)35فلزات اساسی (کد )36و صنایع متفرقه( )39نسبت به صنایع
دیگر سهم بیشتری از هزینه تولیدات خود را به بستهبندی محصوالت تولید شده اختصاص دادهاند .همچنین
طی سالهای مورد مطالعه ،در برخی از فعالیتهای صنعتی مانند صنایع غذایی و آشامیدنی(کد )31و صنایع کاغذ،
مقوا ،چاپ و انتشار(کد )34سهم هزینه بستهبندی به کل هزینه تولیدات آنها افزایش یافته است و این میتواند
ناشی از توجه بیشتر این صنایع به کیفیت بهتر بستهبندی محصوالت باشد .البته افزایش قیمت مواد اولیه
ً
بستهبندی نیز در هزینه بستهبندی مؤثر بوده است ،زیرا عموما نباید هزینه بستهبندی از 10درصد هزینه تمام
شده تولید کاال بیشتر باشد(پیراسته و سامتی ،1380،ص.)19

2 .2پیشینه تحقیقات انجام شده
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در ادبیات بازاریابی ،بستهبندی به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته میشود .البته صاحب
نظران دیدگاه های مختلفی درباره آن دارند .به عنوان مثال ،ایونز و برمن( ،)1992بسته بندی را به عنوان یک
مشخصه محصول میدانند .اما اولسون و جاکوبی( ،)1972بسته بندی را به عنوان یک عنصر خارجی محصول
معرفی می نمایند و این بدان معنی است که بسته بندی هر چند یک مشخصه مرتبط با محصول است ،لیکن یک
بخشی از محصول فیزیکی نمی باشد .کاتلر و آرمسترانگ( )1385معتقدند که هر محصول از سه سطح  -1شالوده
یا اساس محصول شامل ،فایده اصلی محصول برای مصرف کننده؛  -2محصول واقعی شامل ،سطح کیفی،
ویژگی ها ،طرح ،نام تجاری و بسته بندی و  -3مزایای اضافی که به همراه محصول به خریداران ارایه میشود،
تشکیل شده است.که در این تقسیم بندی بسته بندی سطح دوم از محصول را تشکیل میدهد.
مارشال و همکاران( )2006معتقدند که همبستگی زیادی بین نحوه بستهبندی و تمایالت مصرف کنندگان
داخلی و خارجی وجود دارد .بنابراین کیفیت ،قیمت کاالو آن نحوه بستهبندی از جمله عوامل عرضه موفق کاال
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جدول(:)1سهم هزینهبسته بندی نسبت هزینه کل تولید در فعالیتهای مختلف صنعتی ایران
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در بازارهای رقابتی است.
در ارتباط با رابطه بین صادرات و بسته بندی 2باید گفت که یکی از عوامل مزیت نسبی در صادرات کاالها،
کیفیت بستهبندی و خدمات پس از فروش میباشد  .بسیاری از صاحبنظران معتقدند که شرکتهای ارائه کننده
ً
محصوالت با کیفیت و بستهبندی بهتر نسبت به بنگاههایی که هدفشان صرفا پایین نگه داشتن هزینه ها (و
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قیمت کاال) است ،سود آورتر هستند؛ زیرا هزینه از دست دادن مشتریان به مراتب از هزینههای بهبود کیفیت
و بسته بندی محصوالت بیشتر است (پیراسته و سامتی ،1389 ،ص . )4بنابراین ،باال بردن کیفیت و بسته
بندی کاالها و رقابت پذیر کردن آنها و نیز کاربرد تکنولوژی برتر در خلق مزیت های رقابتی از طریق ایفای صحیح
مکانیسم قیمت نسبی ،در توسعه صادرات صنعتی امری مهم تلقی میشود.
بر اساس قضیه هکشر اوهلین" ،وفور نسبی عوامل " و یا "موجودی عوامل تولید " ،عامل اساسی و تعیین کننده
مزیت نسبی و پیدایش تجارت بین المللی است  .بعبارت دیگر ،هکشر اوهلین ،اختالف در وفور نسبی عوامل و
قیمت عوامل را عامل اصلی تفاوت در قیمت های نسبی کاالها در دو کشور و علت اولیه تجارت می داند .در نظریه
جدید هکشر اوهلین ،به تجارت در درون صنعت توجه شده است  .الگوی مورد بررسی ،الگوی فالوی 3است
که بر این فرض مبتنی است که هر صنعت دامنهای از کاالهای متمایز را از نظر کیفیت تولید میکند که هرنوع
آن به وسیله بنگاه های اقتصادی رقیب نیز تولید می شود .در این نظریه ،موجودی سرمایه همگن نمی باشد،
بلکه شامل کاالهای سرمایه ای خاص هر صنعت است .به خاطر این ویژگی ،موجودی سرمایه بین صنایع قدرت
تحرک ندارد ،اما به آزادی می تواند در داخل صنعت برای تولید کیفیت های مختلف کاال به کار گرفته شود .اما
نیروی عامل تولید همگن است و داردای قدرت تحرک بین صنایع می باشد  .کیفیت کاال در الگوی فالوی نیز
اهمیت ویژه ای در بازار رقابتی دارد و فرض میشود که کاالی با کیفیت برتر نیازمند مقدار بیشتر سرمایه برای هر
واحد نیروی کار می باشد(سالواتوره ،1376 ،ص .)139
در ارتباط با تأثیر بستهبندی در افزایش صادرات می توان مطالعات الگا و همکاران ،)2006(4رانده،)2005(5
گونگ سومپونگ ،)2006(6انکینگ و همکاران )2007(7را نام برد که در آن همبستگی مثبت بین کیفیت
ظاهری و ماهیت کاال را برای جذب مشتریان داخلی و خارجی نشان دادهاند.
همچنین بین رشد صادرات و تولیدات صنعتی رابطه مستقیمی وجود دارد  .رشد تولیدات صنعتی در هر دوره
میتواند با افزایش توانمندی ها و امکانات صنایع کشور ،زمینه افزایش صادرات آن را فراهم کند(فتحی،1377 ،
ص  .)46بنابراین ،انتظار میرود با افزایش توان تولید و ظرفیت های مولد تولیدی صادرات محصوالت صنعتی
نیز روندی صعودی پیدا کند .
در ارتباط با تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری و صادرات ،طرفداران کاهش ارزش پول معتقدند که کاهش ارزش
پول موجب افزایش صادرات ،تولید و در نتیجه باال رفتن اشتغال و سطوح درآمدی و همچنین کاهش واردات
می گردد  .در نتیجه ،تراز تجاری را بهبود بخشیده و کسری تراز پرداختها را جبران می کند  .از بین بردن مازاد
تقاضا ،بستگی به کشش منحنی عرضه و تقاضا برای ارز دارد  .بنابر نظریه مارشال -لرنر ،شرط الزم و کافی برای
اینکه کاهش ارزش پول کشور منجر به بهبود تراز تجاری گردد ،آن است که قدر مطلق مجموع کشش تقاضا برای
صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد (اپل یارد و فیلد 1997 ،8ص . )106
رابـطــه بین ص ــادرات و نــرخ تعرفه وارداتـ ــی ،ابـتــدا تــوســط دورنــبــوش ( )1974پــایــه گ ــذاری شــد و سپس
اسجاستاد )1985(9و گرینوی و میلر )1993(10مدل آثار انتقالی را مطرح نمودند که بر اساس آن تعرفه های

107

سا
ل اول
ش
ماره
دوم
ب
هار 3
139
یط ناریا یتعنصتالوصحمتارداصرب یدنب هتسبرثا یسررب...

108

وارداتی به عنوان یک مالیات ضمنی بر صادرات عمل می نماید و شدت آن بستگی به قابلیت جانشینی کاالهای
وارداتی و صادراتی با کاالهای غیر قابل تجارت دارد  .ا گر کاالهای وارداتی و کاالهای غیر قابل تجارت ،جانشین
کاملی برای یکدیگر باشند ،نسبت قیمت هایشان تحت تأثیر تعرفه قرار نخواهد گرفت ،اما ا گر کاالهای مذکور
جانشین ضعیفی برای یکدیگر باشند و مازاد تقاضای کاالهای غیر قابل تجارت در جامعه و صادرات جانشین
نزدیک یکدیگر باشند ،تعرفه بطور کامل نسبت قیمت کاالهای وارداتی به کاالهای غیر قابل تجارت را متأثر می
سازد (مهرآرا ،1375 ،صص . ) 29-60
شرما )2003( 11در مقالهای عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات هند را طی سالهای  1970-1990در چارچوب
صادرات معادالت همزمان مورد بررسی قرار داده است  .وی نرخ ارز مؤثر واقعی ،درآمد جهانی و ارزش صادرات
به قیمت داخلی ،میزان تقاضای داخلی که بصورت در صدی از  GDPمحاسبه شده ،سرمایه گذاری مستقیم
خارجی ،کیفیت عرضه کاال(شاما نحوه بسته بندی ،برند و غیره)و عرضه صادرات بصورت تأخیری را عوامل مؤثر
بر عرضه صادرات در نظر گرفته است  .نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ ارز مؤثر واقعی دارای اثر منفی و
درآمدهای جهانی دارای اثر مثبت اما معنی دار نیست  .کشش قیمتی عرضه ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،
ایجاد تسهیالت زیر بنایی دارای اثر مثبت و تقاضای داخلی دارای اثر منفی بر عرضه صادرات هند می باشد .
سارودی ) 2010(12در مقاله ای تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تغییرات عرضه صادرات اندونزی» ،به بررسی
اثر قیمت های صادراتی ،تورم ،نرخ ارز ،تغییرات در نحوه عرضه کاال به بازار و سرمایه گذاری خارجی بر ارزش
صادرات اندونزی ،طی سالهای  1997-83با استفاده از مدل  ECMپرداخته است  .نتایج تحقیق حاکی از آن
است که در کوتاه مدت ،اثر شاخص قیمت کاالهای صادراتی و نرخ ارز بر صادرات مثبت اما در بلند مدت اثر متغیر
های فوق منفی است  .اثر نرخ تورم در کوتاه مدت نمی تواند تغییرات حجم انبوه صادرات را توضیح دهد اما اثر
متغیر مذکور در بلند مدت منفی است  .اثر تغییرات ساختاری و سرمایه گذاری خارجی در بلند مدت بر صادرات
مثبت و معنی دار است  .ورال و زوتک )2011(13در مقاله ای تحت عنوان «سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،عامل
تعیین کننده در عملکرد صادرات ترکیه» با اقتباس از مدل شرما و با استفاده از داده های ساالنه (،)1982-2009
به بررسی عوامل تعیین کننده صــادرات ترکیه در چارچوب معادالت همزمان  3 SLSپرداختند  .آنها اثر متغیر
های تقاضای داخلی که بصورت در صدی از  GDPمیباشد ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی که بصورت جریان
خالص ( FDIبه دالر آمریکا) محاسبه شده ،نحوه معرفی کاال به بازار(شامل بسته بندی ،تبلیغات و غیره) و عرضه
صادرات بصورت تأخیری را بر ارزش عرضه صادرات مورد مطالعه قرار داده اند  .نتایج تحقیق حاکی از آن است
که عرضه صادرات ارتباط مثبتی با قیمت های داخلی دارد ،در حالیکه تقاضای داخلی باالتر ،عرضه صادرات را
کاهش می دهد  .سیاست های پولی و مالی ،به خصوص در زمان رشد باال برای کنترل قیمت های داخلی و فشار
تقاضا ضروری است و سرمایه گذاری خارجی تأثیر معنادار و مثبت بر عملکرد صادرات ترکیه دارد .پیراسته و سامتی
( )1380در مقاله ای تحت عنوان«تحلیلی پیرامون عوامل مؤثر بر صادرات کاالهای صنعتی در ایران طی سالهای
 ،»1372-76تأثیر متغیر هایی از قبیل کاالهای دارای مهر استاندارد ،سهم لوازم بسته بندی خارجی در هزینه
تولید ،سهم هزینه تحقیق و توسعه در هزینه تولید ،نرخ ارز (ریال به دالر) و نسبت کارگران غیر ماهر به شاغالن
تولیدی را برای  62گروه صنعتی و در  24استان کشور مورد تخمین و محاسبه قرار داده اند .نتایج تحقیق حاکی
11. Sharma
12. .Sarwedi
13. . Y. Vural & M. Zortuk

از آن است که نسبت محصوالتی که دارای مهر استاندارد هستند و هزینه بسته بندی دارای اثر مثبت بر صادرات
می باشند  .تأثیر نرخ ارز طی دوره مورد مطالعه ناچیز و کشش صادرات نسبت به هزینه تحقیق و توسعه ()R&D
کم بوده است .
شاکری( ،)1383نقش عوامل قیمتی و غیر قیمتی را بر صادرات غیر نفتی طی سالهای  1340-80مورد مطالعه
قرار داده و طی آن صادرات را تابع نرخ ارز آزاد ،تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته و از
تکنیک  ARDLبه منظور برآورد مدل استفاده نموده است  .نتایج تحقیق حاکی از آن است که صادرات غیر نفتی
بطور اساسی به بهرهوری و رقابت پذیری وابسته است  .اما متغیر های ضمنی گرچه روی صادرات تأثیر مثبت
داشته لیکن این تأثیر چشمگیر نبوده است ،لذا برای افزایش صادرات باید تالش شود موانع کارکرد مؤثر عوامل
قیمتی رفع شده و ارتقای صادرات غیر نفتی بر مبنای متغیر های غیر قیمتی مورد توجه قرار گیرد .
فیروزیان و همکاران( ،)1383در تحقیقی به بررسی تأثیرگذاری عوامل بسته بندی بر فرایند های مختلف
رفتار مصرف کنندگان و صادرات محصوالت غذایی پرداختهاند .آنها اطالعات مندرج بر روی بستهبندی ،شکل،
انــدازه ،رنگ و نوع بستهبندی را در تمایالت مندرج مصرف کنندگان داخلی و خارجی مؤثر دانستهاند .نتایج
تحقیق حاکی از آن است که بستهبندی مناسب از جمله عوامل ثأثیرگذار در افزایش فروش کاال در داخل و خارج
از کشور میباشد.

3 .3روش تحقیق

نرخ ارز مؤثر اسمی بر اساس میانگین موزون ارزش برابری ریال در مقابل اسعار مختلف دالر ،یورو ،ین ،و لیره
محاسبه میشود و اوزان اسعار نیز بر اساس سهم آنها در تجارت خارجی ایران محاسبه میگردد .هرچه نرخ ارز
مؤثر اسمی افزایش یابد ،صادرات کاالهای داخلی به خارج افزایش مییابد و بر عکس .هرگاه نرخ ارز واقعی افزایش
یابد ،قدرت رقابت پذیری کاالهای تولید داخلی افزایش مییابد و این امر منجر به افزایش صادرات کشور میگردد.
 .14تقسیم بندی صنایع براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی ( )2.I.S.I.C. , Revبه شرح زیر است  :صنایع مواد غذایی ،آشامیدنی و
دخانیات (کد  ،)31صنایع نساجی ،پوشاک و چرم (کد  ،)32صنایع چوب و محصوالت چوبی (کد  ،)33صنایع کاغذ ،مقوا ،چاپ و انتشار (کد ،)34صنایع شیمیایی،
نفت ،زغال سنگ ،الستیک و پالستیک (کد  ،)35صنایع محصوالت کانی غیر فلزی بجز نفت و زغال سنگ (کد  ،)36صنایع تولید فلزات اساسی (کد  ،)37صنایع
ماشین آالت ،تجهیزات ،ابزار و محصوالت فلزی (کد  )38و صنایع متفرقه(کد. )39
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جامعه آماری تحقیق مربوط به واحد های صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر می باشد  .اطالعات آماری آن برای دوره
زمانی  1373 -1390از مرکز آمار ایران (برای متغیر های ارزش صادرات ،ارزش افزوده و لوازم بسته بندی صنعتی)
و بانک مرکزی (برای متغیر نرخ ارز ) و گمرک جمهوری اسالمی ایران (برای نرخ تعرفه موزون وارداتی) جمع آوری
شده است  .صنایع مورد استفاده ،فعالیت های مختلف صنعتی است که بر اساس کدهای دو رقمی(I.S.I.C. ,
 ) 2,.Revبه  9گروه طبقه بندی شدهاند .تجزیه و تحلیل اطالعات به روش پانل دیتا(داده های تابلویی) و با
استفاده از نرم افزار  Eviewsانجام شده است.
14
متغیر های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از :
 ارزش صادرات فعالیت های نه گانه صنعتی که به قیمت ثابت سال  1383محاسبه شده است . نرخ ارز مؤثر واقعی برابر( )EREاست با :حاصل ضرب شاخص قیمت عمده فروشی جهانی ( )WWPIدر نرخارز مؤثر اسمی ( )ERتقسیم بر شاخص قیمتی مصرف کننده در ایران(.)CPI-R
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همانطوری که در فرمول باال مالحظه میشود ،افرایش شاخص قیمت عمده فروشی جهانی و نرخ ارز مؤثر اسمی
رابطه مستقیم و شاخص قیمتی مصرفکننده رابطه معکوس با نرخ ارز مؤثر واقعی دارد.
 ارزش افزوده فعالیت های صنعتی (به قیمت ثابت  )1383عبارت است از مابه التفاوت ارزش ستانده وداده فعالیت صنعتی .هرچه ارزش افزوده فعالیت های صنعتی افزایش یابد ،تولیدات آن بیشتر و صادرات آن نیز
افزایش می یابد.
 ارزش لوازم بسته بندی (به قیمت ثابت سال  ،)1383با توجه به اینکه بسته بندی یکی از ابزار های مهمبازاریابی و از عوامل ارتقای کیفیت کاالها میباشد ،لذا هرچه بستهبندی محصوالت صنعتی مرغوبتر باشد،
تقاضای مصرف کنندگان خارجی برای آن بیشتر و صادرات کاال نیز افزایش می یابد .
 نرخ تعرفه مــوزون وارداتــی ،که از مجموع حالضرب میزان واردات کاالی  iدر نرخ تعرفه اعمال شده برکاالی  iتقسیم بر حجم کل واردات محاسبه می شود (  . ) 1996 , Pirtchetبا توجه به اینکه بنا بر آماری 80 ،در
صد کاالهای وارداتی به ایران را کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد ،لذا افزایش نرخ تعرفه موزون
وارداتی بر این کاالها موجب کاهش واردات آنها به کشور می شود و این امر در کاهش تولید کاالهای صادراتی
مؤثر می باشد (اشرف زاده و عسگری ،1385 ،ص  .)12مدل مورد استفاده در این تحقیق بصورت تمام لگاریتمی
میباشد و ضرایب آن کشش متغیر های مورد مطالعه نسبت به صادرات است :
LXit=LEREit + LAVit + LMit + LPACit + Eit
 : Xitارزش صادرات صنعت iام : ERitنرخ ارز مؤثرواقعی صنعت iام  : AVitارزش افزوده صنعت iام
 : Mitنرخ تعرفه موزون وارداتی صنعت iام  : PACitارزش لوازم بسته بندی صنعت iام  : Eitجزء اخالل
قبل از تخمین مدل ،ابتدا آزمون های زیر برای انتخاب روش تخمین انجام شد :
 مانایی متغیر ها از طریق آزمون ایم ،پسران و شین ( )IPSانجام شد  .نتیجه آن بود که متغیر ها با یکبارتفاضلگیری مانا میشوند.
 برای آزمون هم انباشتگی ،از آزمون انگل گرانجر تعمیم یافته استفاده شد .نتایج آزمون در جدول ( )2ارائهشده است .همان طوریکه مالحظه میشود ،آماره دیکی فولر تعمیم یافته در سطح مانا است و لذا فرضیه صفر
مبنی بر عدم هم انباشتگی دادهها رد میشود .بنابراین ،دادههای مورد بررسی هم انباشته هستند و یک رابطه
بلندمدت بین متغیرها بر قرار است و برای رگرسیون توابع نیازی به گرفتن تفاضل از متغیر ها نمیباشد.
 برای مشخص کردن روش تلفیقی 15یا روش تابلویی برای ترکیب دادههــا ،16از آزمون  Fلیمر استفادهمیشود .در این آزمون فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ (روش تلفیقی) در مقابل فرضیه مقابل
مبنی بر ناهمگنی عرض از مبدأ (روش دادههــای تابلویی) میباشد .در صورت رد فرضیه صفر و قبول فرضیه
مقابل ،ناهمگنی بین مقاطع وجود دارد و لذا مدل را باید از طریق پانل دیتا تخمین زد .همانطوریکه در جدول ()2
مالحظه می شود ،با رد فرضیه صفر ،باید از روش تابلویی برای تخمین مدل استفاده نمود.
 پس از اینکه اطمینان حاصل شد که مدل مورد بررسی باید به صورت روش تابلویی برآورد شود ،سؤالیکه مطرح است اینکه آیا باید از اثرات مقطعی به صورت ثابت استفاده کرد یا اثرات تصادفی؟ با توجه به آماره
کای-دو و سطح احتمال این آماره ،مشخص شد که فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد و فرضیه مقابل
15. .pooling data
16. .panel data
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مبنی بر وجود اثرات ثابت تأیید میشود .در نتیجه باید از روش اثرات ثابت دادههای آماری برای برآورد مدل
استفاده کرد .نتایج جدول ( )2بیانگر تأیید فرضیه مقابل یعنی وجود و معنادار بودن اثرات ثابت است .پس باید
از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل استفاده نمود .با توجه به اینکه ماهیت دادههای پانلی ایجاب میکند که
در بسیاری از مطالعات ،مشکل واریانس ناهمسانی دادهها وجود داشته باشد ،لذا برای اجتناب از این مشکل،
آزمون واریانس ناهمسانی انجام میشود برای این منظور،از آزمون نسبت درست نمایی( )LR17استفاده گردید.
چنانچه فرضیه صفر که بیانگر واریانس همسانی است ،پذیرفته شود مشکلی در ارتباط با ناهمسانی واریانس در
مدل وجود نخواهد داشت .با توجه به مقدار آماره کای-دو در جدول( ،)2وجود واریانس ناهمسانی (تأیید فرضیه
مقابل) در مدل تأیید گردید و برای رفع آن ،مدل مورد مطالعه به روش  18GLSتخمین زده میشود.
جدول( : )2نتایج آزمون هم انباشتگی ،روش ترکیب داده ها ،تعیین اثرات ثابت و تصادفی و واریانس ناهمسانی

نتایج آزمون

نوع آزمون

آماره آزمون

Prob.

هم انباشتگی

انگل –گرانجر فرایند آزمون :با عرض از مبدأ

32/35

0.0086

روش ترکیب دادهها

FLimer

F=469

0.000

تعیین اثرات ثابت یا تصادفی

هاسمن

21/78=X2

0.000

واریانس ناهمسانی

LR

77/39=X2

0.000

4 .4تحلیل یافته ها

نتایج حاصل از تخمین مدل عرضه صادرات فعالیت های مختلف صنعتی در جدول زیر ارائه شده است :
جدول ( : )3نتایج تخمین عرضه صادرات کل صنعت و فعالیتهای مختلف صنعتی ایران

LEX

LEX38 LEX39

LEX37

LEN36

LEX35

LEX34

LEX33

LEX31 LEX32

-3/43 -6/21 -4/44 -7/37 -10/92 -3/52 -6/91 -11/23 -3/33 -7/79
()-6/4( )-7/76( )-2/32( )-30/33( )-100/18( )-12/42( )-9/68( )-6/58( )-5/65( )-10/62
0/07
()4/84

LERE

0/89
1/05
0/64
()9/95( )13/23( )4/32

LAV

0/18
0/23
()3/14( )1/89

LPAC

1/05
0/44
0/3
1/008
()15/35( )2/88( )3/49( )14/5

0/36
()11/31

0/76
1/53
()21/16( )116/5

0/36
()6/46

0/35
()50/47

0/28
0/74
0/05
()8/62( )26/93( )2/16

1/37
0/65
0/3
()12/82( )14/5( )10/81

-0/08 -0/03 -0/09
-0/96 -0/46
-0/03
-0/14
-0/76 -0/04 -0/04
()-0/04( )-3/45( )-6/83( )-81/92( )-9/08( )-2/37( )-16/9( )-5/85( )-5/92( )-5/42

LM

یط ناریا یتعنصتالوصحمتارداصرب یدنب هتسبرثا یسررب...

0/5
0/16
()8/4( )2/53

0/2
()3/46

0/66
0/06
()27/72( )6/83

0/04
()1/9

0/3
0/02
()16/55( )5/22

0/08
()2/01

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

111

LEX

سا
ل اول
ش
ماره
دوم
ب
هار 3
139
یط ناریا یتعنصتالوصحمتارداصرب یدنب هتسبرثا یسررب...

112

LEX38 LEX39

LEX37

LEN36

LEX35

LEX34

LEX33

LEX31 LEX32

0/99

0/98

0/94

0/94

0/99

0/99

0/99

0/89

0/99

0/99

R

2/1

2/05

1/91

2/12

2

2/13

2/21

1/93

2/05

2/15

D.W

3664

1881

624

599

19130

17116

57292

307

9344

2422

F

2

همانطوریکه مالحظه میشود ،در جدول فوق آماره  tاستیودنت و سطح احتمال ضرایب تمامی متغیر ها ی
توضیحی مدل بر روی متغیر وابسته معنی دار هستند .بعبارت دیگر ،صادرات صنایع تحت تأثیر عوامل فوق می
باشد .باال بودن آماره  Fبیانگر آن است که مدل در مجموع توانسته است اثر متغیر های توضیحی را بر متغیر
وابسته نشان دهد .آماره دوربین -واتسون نیز بیانگر عدم خود همبستگی در مدل است.
در مدل فوق ،نرخ تعرفه مؤثر وارداتی بر صادرات فعالیت های مختلف اثر منفی و بقیه ضرایب اثر مثبت دارند
 .بعبارتدیگر ،با افزایش نرخ تعرفه ،صادرات صنایع کاهش یافته و با افزایش سایر متغیر ها صادرات صنایع نیز
افزایش می یابد  .بعنوان مثال ،یک در صد افزایش در نرخ تعرفه وارداتی باعث کاهش  0/0 7درصد صادرات
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی میشود .همچنین یک در صد افزایش در ارزش افزوده 0/89 ،در صد صادرات
محصوالت صنایع غذایی را افزایش میدهد .
در دوره مورد بررسی ،رابطه مثبتی بین صادرات فعالیت های مختلف صنعتی و کل صنایع با نرخ ارز مؤثر
واقعی ()LEREوجــود دارد .طبق ضرایب برآورد شده ،کشش صادرات صنعتی نسبت به تغییرات نرخ ارز مؤثر
واقعی برای صنایع کد های  31الی  39به ترتیب  0/2 ،0/06 ،0/66 ،0/04 ،0/02 ،0/3 ،0/08 ،0/07و 0/5
در صد می باشد ،یعنی با افزایش یک در صد نرخ ارز مؤثر واقعی ،صادرات هر بخش به میزان نسبت های فوق
افزایش می یابد  .اما میزان اثر گذاری این متغیر ها در برخی از صنایع (مانند  :صنایع کاغذ ،مقوا ،چاپ و انتشار(کد
 ،)34صنایع شیمیایی (کد  ،) 35و صنایع تولیدات فلزات اساسی (کد ) 37چندان قوی و با اهمیت نمی باشد ،زیرا
بخشی از این تأثیر از طریق اثرات غیر مستقیم افزایش نرخ ارز خنثی می شود .بعبارت دیگر ،افزایش نرخ ارز منجر
به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از این طریق باعث کاهش اثر این متغیر بر صادرات صنایع می گردد .
کشش ارزش صادرات نسبت به ارزش افزوده ( )LVAزیر بخش های صنایع وکل صنایع مثبت و معنی دار
است  .افزایش ارزش افزوده به منزله سودآوری بنگاه های اقتصادی است و تغییرات همسویی با افزایش صادرات
محصوالت صنعتی دارد .
نتایج ناشی از تخمین مدل حاکی از آن است که کشش ارزش افزوده فعالیت های  9گانه صنعتی به ترتیب
 0/44 ،1/05 ،0/36 ،1/53 ،0/76 ،0/64 ،1/05 ،0/89و  0/3در صد می باشد .صنایع شیمیایی ( کد ،) 35
دارای بیشترین ارزش افزوده و صنایع متفرقه (کد  ،)39دارای کمترین ارزش افزوده می باشد .
ضریب کشش نرخ تعرفه موزون وارداتـی ( )LMبرای تمام زیر بخش های صنعتی و کل صنعت در ایرا ن
منفی و معنادار است و نشان می دهد که وضع تعرفه بر واردات باعث کاهش صادرات صنعتی می شود ،زیرا بخش
اعظمی از واردات را نهاده های واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد که برای تولید کاالهای صادراتی ضروری
می باشد  .کشش صادرات صنعتی نسبت به تغییرات نرخ تعرفه موزون وارداتی برای فعالیت های صنعتی مورد
مطالعه به ترتیب کد های  9گانه به شرح زیر است ،-0/03 ،-0/46 ،- 0/96 ،- 0/09 ،- 0/03 ،-0/08 :

. -0/04 ،-0/76 ،-0/14
کشش فوق برای صنایع کاغذ ،مقوا ،چاپ و انتشار (کد  ،)34صنایع شیمیایی (کد  ،) 35صنایع فلزات اساسی
ً
(کد  )37و صنایع ماشین آالت ،تجهیزات ،ابزار و محصوالت فلزی(کد  )38نسبتا باال می باشد که بیانگر حساسیت
صادرات آنها نسبت به تعرفه وارداتی می باشد .
ضریب ارزش لوازم بسته بندی ( )LPACبرای تمام زیر بخش های صنعت و کل صنعت ایرا ن مثبت و معنادار
است و این بیانگر آن است که محصوالت بنگاه های تولیدی با کیفیت و بستهبندی باال نسبت به بنگاه هایی که
ً
هدفشان صرفا پایین نگهداشتن هزینه ها (و قیمت ) است ،سودآورتر هستند ،زیرا هزینه از دست دادن مشتریان
به مراتب از هزینه بهبود کیفیت و بسته بندی محصوالت بیشتر است .بنابراین ،باال بردن کیفیت و بسته بندی
کاالها و رقابت پذیر کردن آنها و نیز کاربرد تکنولوژی برتر در ایجاد مزیت نسبی ،در توسعه صادرات صنعتی امری
مهم تلقی می شود  .کشش صادرات صنعتی نسبت به تغییرات ارزش لوازم بسته بندی برای کدهای صنایع 31
الی  39به ترتیب برابر با  0/65 ،1/37 ،0/36 ،0/35 ،0/05 ،0/74 ،0/28 ،0/23 ،0/18در صد میباشد .ارقام
فوق مؤید آن است که حساسیت صادرات نسبت به محصوالت برخی از فعالیتهای صنعتی مانند صنایع ماشین
آالت ،تجهیزات ،ابزار و محصوالت فلزی (کد  ،)38صنایع کاغذ ،مقوا ،چاپ و انتشار(کد  )34و صنایع متفرقه(کد
 )39بیشتر از سایر صنایع می باشد؛ لذا بستهبندی مرغوبتر باعث افزایش صادرات آنها خواهد شد.
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هدف از این تحقیق بررسی اثر هزینه بستهبندی فعالیتهای مختلف صنعتی در افزایش صادرات بود .برای
این منظور ،عالوه بر متغیر ارزش بستهبندی ،اثر ارزش افزوده ،نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ تعرفه موزون وارداتی بر
صادرات فعالیتهای مختلف صنعتی ( 10نفر کارکن و بیشتر) مورد تخمین و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرارزش افزوده ،نرخ ارز مؤثر واقعی و هزینه لوازم بسته بندی دارای
تأثیر مثبت و مستقیم و نرخ تعرفه موزون وارداتــی دارای اثر منفی بر صــادرات فعالیتهای مختلف صنعتی و
همچنین کل صادرات در ایران می باشد  .البته اثرات ضرایب کشش متغیر های مورد مطالعه بر فعالیت های
مختلف صنعتی متفاوت میباشد.
گرچه ضریب تأثیر پذیری بستهبندی محصوالت همه فعالیتهای مختلف صنعتی دارای اثر مثبت بر
صادرات آنها میباشد ،لیکن بستهبندی محصوالت صنایع ماشین آالت ،تجهیزات و محصوالت فلزی(کد )38
بیشترین اثر و بستهبندی صنایع شیمیایی ،زغال سنگ ،الستیک و پالستیک (کد  )35کمترین اثر را در افزایش
صادرات آنها داشته است.
از آنجائیکه در کشور ما بخش زیادی از کاالهای صادراتی غیر نفتی به صورت فله یا با بستهبندی نامناسب
به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود ،این کاالها نمیتوانند جذابیت قابل توجهی برای مشتریان خارجی
داشته باشند و لذا میزان تأثیرپذیری آنها در افزایش صادرات چندان قابل توجه نمیباشد .متأسفانه بسیاری
از کاالهای صــادراتــی در کشورهای واســط تجدید بستهبندی شــده و با قیمت هــای بسیار باالتر به بازارهای
مصرف عرضه میشود .توسعه صنعت بستهبندی میتواند ارزش افزوده بسیاری برای اقتصاد ملی به ارمغان
آورد ،اشتغال بیشتری در جامعه ایجاد کند و درآمد ارزی بیشتری را در نتیجه صادرات بوجود آورد .بنابراین،
تولیدکنندگان بخش خصوصی که نیاز به گسترش بازارهای فروش در داخل و خارج از مرزها دارند ،میبایست به
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طراحی بستهبندیهای استاندارد و ارائه مناسب کاالها توجه بیشتری مبذول نمایند .چرا که رعایت تمام اصول
بهداشتی و استانداردهای قابل قبول جهانی ،بدون عرضه مناسب و شکیل کاالها ،هزینههایی است که برگشت
آنها تضمین شده نمیباشد .با عنایت به اینکه هزینه بستهبندی کمتر از  10درصد هزینه تمام شده کاال را تشکیل
میدهد ،لیکن اهمیت فزایندهای در فروش و جلب نظر مصرف کنندگان داخلی و خارجی دارد .البته ،هزینه های
بسته بندی بر قیمت تمام شده محصول نهایی اثر میگذارد و برنامه ریزی مناسب و آنالیز هزینههای بسته بندی
میتواند بستر مناسبی را جهت کاهش این هزینه ها و افزایش ارزش افزوده محصوالت بوجود آورد.
ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در مقایسه با سایر متغیرهای فوق ،بیشترین تأثیر را بر صادرات صنعتی
داشته است و این بیانگر آن است هر سیاستی که باعث بهینهسازی فرایند تولید ،بکارگیری عوامل تولید مناسب و
استفاده کامل از ظرفیت اسمی شود ،منجر به افزایش ارزش افزوده تولیدات صنعتی و افزایش صادرات محصوالت
مختلف صنعتی می گردد.
ممانعت از کاهش نرخ ارز مؤثر واقعی باعث میشود هزینه تولید کاالهای صادراتی در داخل کشور افزایش
نیابد و این امر در افزایش قدرت رقابت پذیری کاالهای صنعتی در سطح جهان و افزایش صادرات غیر نفتی مؤثر
میباشد.
نرخ تعرفه موزون وارداتی از عوامل کنترل و تنظیم واردات و صادرات کاال می باشد .کاهش نرخ تعرفه واردات
کاالهای واسطه ای و سرمایهای (بخصوص در شرایط افزایش نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال) از جمله عوامل
کاهش هزینه تولید ،افزایش تولیدات داخلی و مقابله با تورم قیمتها میباشد.
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