
عوامل تعيين كننده صادرات در كشورهاي در 
حال توسعه: رويکرد اقتصادسنجي بيزيني

پذيرش: 94/2/22 دريافت: 93/2/22 

از  بسياري  توجه  مورد  اقتصادي  رشد  موتور  عنوان  به  بين الملل  تجارت  امروزه  چکيده: 
اقتصاددانان قرار گرفته است. پيش نياز سياستگذاري هاي موثر براي توسعه صادرات، شناخت 
روش  کار گيري  به  با  حاضر  پژوهش  راستا،  اين  در  هستند.  صادرات  تعيين کننده  عوامل 
ميانگين گيري مدل بيزيني به بررسي عوامل تعيين کننده صادرات در کشورهاي در حال 
توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. براساس نتايج، درجه باز بودن و درصد پس انداز 
از GDP باالترين اهميت را در توضيح ميزان صادرات را دارند. همچنين تاثير درصد تعرفه 
و ساير عوارض گمرکي از درآمد مالياتي، تعداد کاربران اينترنت و نرخ تورم، بر صادرات به 
نسبت با اهميت بوده اند. همچنين سهم اشتغال بخش کشاورزي با احتمال 32درصد، تاثير 
منفي بر ميزان صادرات داشته و درمقابل، تاثير سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت 
و ناچيز بوده است. نتايج همچنين نشان مي دهد متغيرهاي تسهيالت ارتباطي اثر مثبتي بر 

ميزان صادرات دارند. ساير متغيرها اثر ناچيزي بر صادرات کاالها و خدمات داشته اند.
بنابر نتايج به دست آمده انديشيدن تمهيداتي جهت کاهش تورم، توسعه و تجهيز کارآمد 
نظام آموزش، اعمال سياست هاي مناسب ارزي، تخصيص بهينه نيروي کار ميان بخش های 
مختلف اقتصادی، و ايجاد تناسب منطقي در ميزان ماليات هاي غيرمستقيم ضروري به نظر 

مي رسد.
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مقدمه
به شمار مي رود.  اقتصادي  باورند که تجارت موتور محرک رشد  اين  بر  اقتصاددانان  از  بسياري 
اين صورت که کشوري در  به  اتفاق مي افتد.  براساس مزيت نسبي کشورها  توسعه صادرات معمواًل 
توليد محصول خاصي تخصص مي يابد و مي تواند آن کاال را در رقابت با ساير کشورها با هزينه پايين تر 
و به تبع آن به قيمت ارزان تري توليد كند و در بازارهاي جهاني به فروش برساند. در نتيجه بازارها 
گسترش مي يابند، اقتصاد داخلي و خارجي توسعه مي يابد و سطوح درآمد و اشتغال افزايش مي يابد و 
به دنبال آن فرآيند توسعه اقتصادي تسهيل مي شود. به طور خالصه، تاکيد بر توسعه صادرات، امکان 
تخصيص بهينه منابع جهاني را فراهم مي آورد. از اين روي، صادرات کاالهاي نهايي نسبت به مواد اوليه 
همواره مورد توجه اقتصاددانان و سياستگذاران بوده و براي افزايش درآمدهاي حاصل از آن ابزارهاي 
سياستي مختلفي جهت تشويق و توسعه صادرات به کار گرفته  شده است. در اين راستا، بديهي است 
که توجه به عوامل موثر بر ميزان رشد صادرات کاالهاي صنعتي مي تواند حائز اهميت باشد. از سوي 
ديگر از اوايل دهه 1980 کشورهاي در حال توسعه به وضعيت نامناسب اقتصادي خود و عدم کارايي 
استراتژي جايگزيني واردات پي بردند و بنابراين با سرعت بيشتري به افزايش ارتباطات اقتصادي با 
ساير کشورها پرداختند. بنابراين، به دليل نياز کشورهاي در حال توسعه به گسترش صادرات و غلبه 
بر مشکالت اقتصادي، مطالعه عوامل موثر بر صادرات صنعتي در کشورهاي مذکور از اهميت ويژه اي 

برخوردار است.
عوامل تعيين کننده صادرات را مي توان به دو گروه عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسيم 
کرد. عوامل طرف تقاضا شامل شرايط اقتصادي کشورهاي خريدار است. عوامل طرف عرضه نيز شامل 
ظرفيت توليد و شرايط اقتصادي حاکم بر فعاليت هاي توليدي است. حال مساله اي که در ارزيابي عوامل 
تعيين کننده صادرات کاالها و خدمات وجود دارد، اين است که تنوع نظريه ها و فقدان يک مدل معين 
در حوزه عوامل موثر بر صادرات از يک سو و تعدد متغيرهاي توضيحي بالقوه تاثيرگذار بر صادرات از 
سوي ديگر، استفاده از يک مدل اقتصادسنجي کالسيک را دچار مشکل مي  كند. يکي از راه هاي غلبه 
بر نااطميناني در انتخاب متغيرها و همچنين نااطميناني در انتخاب مدل مناسب، استفاده از روش هاي 
مرسوم در اقتصادسنجي بيزيني از جمله روش ميانگين گيري مدل بيزينيBMA( 1( است. اين روش 
با به کارگيري قوانين احتمال در الگوسازي به آزمون مدل هاي مختلف پرداخته و از ميان انبوهي از 

متغيرهاي توضيحي، مهمترين و موثرترين متغيرهاي تاثيرگذار بر متغير وابسته را مشخص مي كند.

1. Bayesian Model Averaging
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بر اين اساس، هدف اصلي اين مطالعه بررسي عوامل تعيين کننده  صادرات در کشورهاي در حال 
توسعه در دوره هفت ساله 2006 تا 2012 با استفاده از روش ميانگين گيري مدل بيزين )BMA( و 
تعيين جهت و شدت اثر اين عوامل است. اين مقاله در شش بخش تنظيم شده است. بعد از مقدمه، 
به معرفي روش  ارائه خواهد شد. در بخش چهارم،  پژوهش  تجربي  پيشينه  نظري و سپس  ادبيات 
تجربي  يافته هاي  تحليل  و  مدل  برآورد  شد.  خواهد  پرداخته   )BMA( بيزيني  مدل  ميانگين گيري 

پژوهش در بخش پنجم، و خالصه و نتيجه گيري در بخش ششم ارائه خواهد شد.

مروري�بر�ادبيات�نظري�پژوهش
عوامل متعددي بر صادرات يک کشور مي تواند تاثيرگذار باشد. در اين بخش به مرور ادبيات نظري 
مربوط به برخي از متغيرهاي اقتصادي کالن که مي توانند موجب ارتقاي صادرات کاالها و خدمات 

نهايي شوند، پرداخته مي شود.
کاالهاي  صادرات  ميزان  که  است  عواملي  مهمترين  از  يکي  خارجي1  مستقيم  سرمايه گذاري 
در  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  که  باورند  اين  بر  اقتصاددانان  بيشتر  مي  كند.  متاثر  را  صنعتي 
استراتژي توسعه صادرات نقش حياتي دارد. ادبيات تجربي نتايج متناقضي در اين زمينه ارائه کرده اند. 
مستقيم  سرمايه گذاري  که  رسيده اند  نتيجه  اين  به   Pfaffermayr )1996( همچون  مطالعات  بيشتر 
خارجي اثر مستقيمي بر صادرات از طريق ارتقاي تکنولوژي و ظرفيت توليدي دارد. از سوي ديگر 
برخي مطالعات مثل )Hoekman & Djankov )1997 ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و صادرات 
رابطه بي معني يا ضعيفي يافته اند. اين مطالعات نشان مي  دهند نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در تشويق صادرات در کشورهاي در حال توسعه متناقض بوده و به طور قابل توجهي بستگي به انگيزه 

اين سرمايه گذاري ها دارد.
 توليد ناخالص داخلي کشور صادرکننده عامل مهم ديگري است که تاثير آن بر صادرات مورد 
تاييد بسياري از مطالعات پيشين است )Bertil, 1968(. نتايج اين مطالعات نشان مي دهند سطح باالتر 
توليد علت اصلي گسترش صادرات به شمار مي رود، چرا که مازاد توليد مي تواند وارد بازار بين المللي 
 GDP شده و باعث افزايش ذخاير ارزي از طريق گسترش صادرات شود. بنابراين انتظار مي رود افزايش
اثر مثبتي بر ميزان صادرات کشورها داشته باشد. عالوه بر سطح توليد، نرخ رشد اقتصادي نيز مي تواند 
بر ميزان صادرات اثر بگذارد. در واقع رشد عامل معتبرتري نسبت به توليد ناخالص داخلي به شمار 

1. Foreign Direct Investment )FDI(
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مي رود. چرا که اين شاخص، نماينده پتانسيل آينده و پايداري سطح توليد است. بنابراين انتظار مي رود 
.)Majeed & Ahmad, 2006( اين شاخص نيز اثر مثبتي بر گسترش صادرات داشته باشد

باشد. در  بر صادرات کاالها و خدمات  از عوامل موثر  نيز مي تواند يکي  تجارت  بودن  باز  درجه 
اقتصادهاي بسته عالوه بر اينکه امکان دسترسي به نهاده هاي وارداتي اندک است، فرآيند صادرات نيز 
دشوار بوده و معمواًل با مشکل مواجه است. همچنين کاهش ارتباط با بازارهاي جهاني، باعث کاهش 

اطالعات از ساليق مصرف کنندگان و استراتژي هاي رقابت مي شود )تقسيمي، جوزداني، 1390(.
متغير ديگري که مورد توجه پژوهشگران بوده کيفيت نيروي کار يا سرمايه انساني است. با افزايش 
کيفيت نيروي کار انتظار مي رود بهره وري نيروي کار و در نتيجه هزينه هاي توليد کاهش يابد. اين امر 
افزايش صادرات خواهد  بازارهاي بين المللي و  افزايش توان رقابتي محصوالت توليد شده در  به  منجر 
شد )Papadogonas et al., 2007(. بنابراين انتظار مي رود اثر نرخ نيروي کار ماهر )سرمايه انساني( بر 
 Papadogonas et al. )2007( ميزان صادرات مثبت باشد. مطالعه حاضر، به پيروي از مطالعاتي همچون
متغيرهاي نرخ سواد و نرخ ثبت نام در مدارس را به عنوان شاخص هاي سرمايه انساني وارد مدل كرده 

است.
عامل ديگري که برخي پژوهشگران به عنوان عامل موثر بر رشد صادرات کاالها و خدمات از آن ياد 
مي کنند، پس انداز است. افزايش پس انداز باعث کاهش نرخ بهره شده و انگيزه سرمايه گذاري را افزايش 
مي دهد. سرمايه گذاري نيز يک کانال کليدي جهت گسترش صادرات به شمار مي آيد. در واقع پس انداز باالتر 

مي تواند منجر به رشد صادرات شود. بنابراين انتظار مي رود اين متغير اثر مثبتي بر صادرات داشته باشد.
 ماليات هاي غيرمستقيم از جمله تعرفه هاي گمرکي نيز يک عامل مهم موثر بر رشد صادرات تلقي 
اثر اين متغير بر تصميمات توليدي و در نتيجه ميزان صادرات منفي باشد.  مي شود. انتظار مي رود 
البته شايان ذکر است که نمي توان امکان اثر مثبت ناشي از محرک هاي مالي بر صادرات را نيز ناديده 
بگيريم. بدين ترتيب مي توان گفت اگر دولت معافيت هاي مالياتي را در جهت گسترش صادرات فراهم 
آورد، نرخ بيشتر ماليات غيرمستقيم مي تواند اثر منفي بر تقاضاي داخلي داشته باشد و در نتيجه منجر 

به مازاد بيشتري جهت صادرات شود.
عامل ديگري که در برخي مطالعات به عنوان عامل موثر بر رشد صادرات ذکر شده است، نرخ سود 
بانکي است. کاهش نرخ سود انگيزه سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. سرمايه گذاري نيز يک کانال 
کليدي جهت گسترش صادرات به حساب مي آيد. در واقع انتظار مي رود کاهش نرخ بهره يا نرخ سود 

بانکي منجر به رشد صادرات شود )رومر، 1385(. 
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در بسياري از مطالعات نظري بر اهميت وجود زيرساخت ها و امکانات ارتباطي، به خصوص امکانات 
حمل و نقل، به عنوان يک عامل بالقوه در ايجاد مزيت رقابتي اشاره شده است. به عبارت دقيق تر، هزينه 
صادرات عالوه بر هزينه هاي مبادله، هزينه هاي حمل و نقل را نيز شامل شده و مقدار اين هزينه ها اثر 
مستقيم بر رقابت پذيري صادرات دارد. کشورهايي که داراي سيستم حمل و نقل مناسب هستند مي توانند 
محصوالت نهايي را با هزينه پايين و در زمان کمتري به دست خريداران برسانند و ريسک عدم وصول را 
کاهش دهند. اين عوامل سهم بسزايي در کاهش قيمت تمام شده و افزايش قدرت رقابت صادرکنندگان 
دارند )Kennedy, 2007(. بنابراين انتظار مي رود گسترش زيرساخت ها و امکانات ارتباطي اثر مثبتي بر 
گسترش صادرات کشورها داشته باشد. مطالعه حاضر، به پيروي از )Majeed & Ahmad )2006، متغيرهايي 
از قبيل تعداد مشترکان تلفن همراه و تعداد کاربران اينترنت را به عنوان شاخص امکانات ارتباطي در نظر 

گرفته و اثر آنها را بر صادرات مورد بررسي قرار داده است.
تورم داخلي نيز يکي از متغيرهايي است که مي تواند باعث کاهش قدرت رقابت محصوالت داخلي 
در بازارهاي جهاني شود. اين اثر زماني که نهاده هاي توليد از داخل تامين شوند به مراتب بيشتر خواهد 

.)Bond, 1987( بود
شواهد زيادي نيز درباره رابطه  ميان نرخ ارز و ميزان صادرات کاالها و خدمات وجود دارد. نوسانات 
نرخ ارز با فرض وجود رقابت کامل باعث تعديل در قيمت ها، توليد و حجم تجارت خارجي مي شود. 
به اين صورت که با افزايش ارزش پول ملي يک کشور، جريان تجارت به ضرر آن کشور تغيير كرده 
و سهم کشور مورد نظر در بازارهاي صادراتي کاهش مي يابد. البته رها كردن فرض رقابت کامل اين 
سازوكار را مختل مي كند، چرا که در بازارهاي رقابت ناقص و با فرض وجود حاشيه سود، در برخي 
موارد تغييرات نرخ ارز در حاشيه سود جذب شده و بر حجم و رقابت پذيري صادرات تاثيري نخواهد 
از  داشت )Abeysighe & Lin Yeok, 1998(. همچنين در صورتي که بخش عمده نهاده هاي توليد 

کشورهاي ديگر وارد شود، اثر افزايش ارزش پول ملي بر صادرات حتي مي تواند مثبت باشد.
متغير ديگري که مي توان از آن به عنوان يکي از عوامل بالقوه تعيين کننده ميزان صادرات کاالها 
و خدمات ياد کرد، اندازه جمعيت و نيروي کار است. بر اساس تئوري »موجودي نهاده«1، در تجارت 
افزايش حجم  در  مهمي  عامل  مي تواند  توليد  نهاده هاي  از  کشور  يک  نسبي  برخورداري  بين الملل، 
تجارت خارجي آن کشور به شمار آيد. بنابراين در کشورهاي پرجمعيت، به علت مازاد عرضه نيروي 
کار، دستمزدها و در نتيجه هزينه تمام شده توليد محصوالت کاربر پايين خواهد بود و اين امر يک 

1. Factor Content
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 Pfaffermayr )1996( .مزيت رقابتي براي اين کشورها در صادرات محصوالت کاربر محسوب مي شود
در مطالعه تجربي خود به اثر مثبت عرضه نيروي کار بر صادرات اشاره دارد.

سهم نيروي کار در بخش هاي مختلف اقتصادي نيز مي تواند بر ميزان صادرات موثر باشد. به عنوان 
مثال در کشورهاي در حال توسعه معموال بخش کشاورزي با مشکل بيکاري پنهان مواجه است. بنابراين 
مي توان با تخصيص دوباره نيروي کار ميان بخش هاي اقتصادي و انتقال حجم بااليي از نيروي کار از 
بخش کشاورزي به بخش صنعت، بدون اين که کاهشي در توليدات کشاورزي صورت گيرد، توليدات و 
صادرات کاالهاي صنعتي را افزايش داد. عالوه بر اين مي توان اندازه بخش صنعت و بخش کشاورزي در 
يک کشور را نيز به عنوان يک عامل موثر بر رشد صادرات به حساب آورد. توليدات کشاورزي به خصوص 
به علت نوسانات شرايط طبيعت، دچار عدم اطمينان هستند. در مقابل، توليدات صنعتي کم و بيش 
پايدار و داراي ثبات هستند. بنابراين صنعتي شدن محرک هاي بيشتري جهت توليد و درآمد ملي کشور 
فراهم مي کند. شايان ذکر است که شرايط کسري مداوم تراز پرداخت ها معمواًل به تمرکز در صادرات 
کشاورزي، پايين بودن قيمت صادرات و محدوديت هاي واردات از سوي کشورهاي ثروتمند نسبت داده 
مي شود. يک کشور از طريق صنعتي شدن مي تواند توليدات صنعتي را افزايش دهد و صادرات کشاورزي 
را با صادرات صنعتي که قيمت هاي معقول تر و باثبات تري در بازارهاي جهاني دارند، جايگزين کند. 
به عالوه صنعتي شدن وابستگي به واردات را نيز از طريق اجراي سياست جايگزيني واردات کاهش 
مي دهد. بر اساس مباحث گفته شده، انتظار مي رود صنعتي شدن اثر مستقيم و در مقابل، اندازه بخش 

کشاورزي اثر معکوسي بر ميزان صادرات کاالها و خدمات داشته باشد.

مروري�بر�ادبيات�تجربي�پژوهش
ولدخاني )1376( با استفاده از روش هاي همگرايي انگل ـ گرنجر1 و يوهانسون2 به بررسي عوامل 
تعيين کننده صادرات غيرنفتي ايران در دوره 1374-1338 پرداخته است. وي در اين پژوهش صادرات 
را به عنوان تابعي از متغيرهاي نرخ ارز بازار آزاد، مجموع ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي، صنعت و 
معدن و حمل ونقل و ارتباطات و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان 
مي دهد رابطه بلندمدتي ميان صادرات کاالهاي غيرنفتي و متغيرهاي مذکور وجود دارد، به طوري که 

اين متغيرها تاثير مثبت بر صادرات غيرنفتي دارند.

1. Engle - Granger 
2. Johansen
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 شاکري )1383( به بررسي عوامل قيمتي و غيرقيمتي موثر بر صادرات غيرنفتي ايران در دوره 
و  بهره وري  داده اند  نشان  حاصل  نتايج  است.  پرداخته   ARDL روش  از  استفاده  با   1354-1379

رقابت پذيري صادرات غيرنفتي را تحت تاثير قرار مي دهند.
طاهري فرد )1383( با به کارگيري روش هاي جوهانسون ـ جوسيليوس1 و ساز و كار تصحيح خطا 
به بررسي اثر نرخ ارز به عنوان يکي از مهمترين متغيرهاي موثر بر صادرات غيرنفتي ايران در دوره 
1380-1340 پرداخته است. نتايج او نشان مي دهد ارتباط مثبت و معني داري ميان صادرات غيرنفتي 

و نرخ واقعي ارز وجود دارد.
تاجياني و کوپاهي )1384( در مطالعه اي به بررسي عرضه و تقاضاي صادرات زعفران در ايران 
تقاضاي صادرات  تابع  از تخمين  نتايج حاصل  3SLS پرداخته اند.  به روش  طي دوره 1353-1379 
حاکي از آن است که اين تابع نسبت به قيمت صادراتي زعفران با کشش بوده است. کشش درآمدي 
تقاضا نيز بزرگ تر از واحد بوده است. همچنين نتايج نشان داده اند تقاضاي صادرات نسبت به نرخ ارز 
واقعي بي کشش است و افزايش اين متغير تاثير منفي بر حجم صادرات زعفران مي گذارد. اين مطالعه 
همچنين به اين نتيجه رسيده است که تابع عرضه صادرات نسبت به قيمت نسبي و توليد داخلي 

زعفران باکشش بوده و اثر مثبتي بر حجم صادرات زعفران دارد.
کاظم زاده و ابونوري )1385( توابع عرضه و تقاضاي صادرات خرماي ايران را در سال هاي 1382-

1350 با استفاده از الگوي سيستم معادالت همزمان برآورد کرده اند. نتايج مطالعه آنها نشان مي دهند 
تابع عرضه صادرات خرما، عوامل مقدار صادرات، مقدار صادرات دوره قبل، قيمت عمده فروشي  در 
داخلي، توليد داخلي خرما و ارزش صادرات دوره قبل و متغير مجازي جنگ معني دار بوده اند. در اين 
بررسي کشش قيمتي کوتاه مدت تقاضا کمتر از کشش قيمتي بلندمدت بوده است. همچنين عوامل 
معني دار در تابع تقاضا براي خرماي ايران، قيمت نسبي صادرات خرما، نرخ واقعي ارز و مقدار صادرات 
خرماي ايران بوده اند که داري اثر مثبتي هستند. در مقابل، عوامل معني داري که تاثير منفي داشته اند 

عبارتند از: توليد خرما در ساير کشورها و متغير مجازي شروع جنگ تحميلي.
صادرات  بر  موثر  عوامل   1350-1382 دوره  براي  ساالنه  اطالعات  اساس  بر   )1385( پاسبان 
زعفران ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و با توجه به نتايج حاصله بيان مي کند که توليد زعفران 
و نرخ ارز واقعي بر صادرات زعفران اثر مثبت و قيمت صادراتي زعفران و همچنين جنگ تحميلي 

تاثير منفي داشته است.

1. Johansen- Jusellius
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هاشمي و همکاران )1391( عوامل موثر بر صادرات غيرنفتي طي دوره  1388-1350 را بررسي 
 ARDL روش  از  منظور  اين  براي  آنها  زده اند.  تخمين  را  ايران  براي  تقاضاي صادرات  تابع  و  كرده 
استفاده كرده و بيان داشته اند که نتايج مطالعه شان حاکي از آن است که هم در کوتاه مدت و هم 
در بلندمدت، درآمد جهاني تاثير مثبت و قيمت هاي نسبي کاالهاي صادراتي و متغير مجازي جنگ 

تحميلي تاثير منفي بر تابع تقاضاي صادرات در ايران داشته است.
تعيين کننده عملکرد  عوامل  بررسي  به  )Riedel, Hall & Grawe )1984 در يک مطالعه جامع 

صادرات در هند بر اساس تجزيه و تحليل سري زماني در دوره 1968 تا 1978 پرداختند. اين مطالعه 
اثر قيمت نسبي صادرات، تقاضاي داخلي مربوطه و سودآوري داخلي در عملکرد صادرات را تجزيه و 
تحليل کرده است. متغير وابسته مورد استفاده نسبت صادرات به قيمت ثابت به توليد صنعتي است. 
نتايج به طور معني داري اين ديدگاه را که شرايط بازار داخلي به شدت بر رفتار صادرات تاثير مي گذارد، 
تقاضاي  يا  از آن است که متغيري که سودآوري داخلي  اين پژوهش حاکي  نتايج  حمايت مي کند. 
داخلي مربوطه را اندازه مي گيرند، به طور آماري در توضيح رفتار صادرات در 23 بخش از 30 بخش 
معني دار هستند. قيمت نسبي که ترکيب کننده محرک هاي صادرات و نرخ ارز است نيز تنها در 10 
بخش از 30 بخش به طور آماري معني دار بوده است. با اين حال، قيمت هاي نسبي تمايل به معني دار 
بودن در بخش هايي داشته اند که فرض شده است مزيت نسبي قوي تري دارند )مثاًل نساجي، قاليبافي، 
ايراد اين مطالعه استفاده از يک دوره کوتاه مدت است و جهت  صنايع دستي و محصوالت فلزي(. 

تخمين هاي بهتر نياز به يک دوره بلندتر وجود دارد.
)Chow )1987 در مطالعه اش رابطه علي ميان رشد صادرات و توسعه صنعتي در هشت کشور 

جديدًا صنعتي شده را براي دوره 1960 تا 1984 بررسي کرده است. آزمون عليت سيم نشان مي دهد 
يک رابطه علي دوطرفه قوي بين اين دو متغير وجود دارد.

با  )Bond )1987 به بررسي عملکرد صادرات کشورهاي در حال توسعه در دوره 1960-1980 

تاکيد بر صادرات کاالهاي اوليه پرداخته است. در اين مطالعه، تقاضا و عرضه صادرات هر کاال تابعي از 
متغيرهاي سطح قيمت داخلي، قيمت کاالهاي صادراتي، درآمد کشورهاي واردکننده، نرخ ارز، شاخص 

ظرفيت بهره وري کل و تکانه هاي عرضه در نظر گرفته شده است.
)Khan & Knight )1989 در مطالعه تجربي به بررسي رابطه محدوديت وارداتي و عملکرد صادرات 

34 کشور در حال توسعه طي سال هاي1980-1971 پرداخته اند. در اين مطالعه عرضه صادرات در 
هر دوره تابعي از متغيرهاي واردات، توليد ناخالص داخلي، نسبت قيمت کاالهاي صادراتي به قيمت 
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کاالهاي داخلي آن دوره و عرضه صادرات دوره قبل در نظر گرفته شده است. همچنين متغيرهاي 
کاالهاي  قيمت  شاخص  صادرکننده،  کشور  صادراتي  قيمت  شاخص  واردکننده،  کشورهاي  درآمد 
جانشين در کشورهاي وارد کننده و ارزش صادرات دوره قبل به عنوان متغيرهاي توضيحي براي تابع 

تقاضاي صادرات معرفي شده اند.
تاکيد  تقاضا  عوامل  بر  پيشين  رويکردهاي  بيشتر  که  مي کنند  بيان   Funke & Holly )1992(

کرده اند. اين مدل ها عمومًا در توضيح روند بلندمدت عملکرد صادرات ناموفق بوده اند. اين مطالعه هر 
دو عوامل طرف عرضه و تقاضا را در نظر گرفته و مدل را براي بخش توليد آلمان غربي با استفاده از 
داده هاي فصلي دوره 1961.1 تا 1987.4 به کار مي گيرد. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که 

عوامل طرف عرضه بسيار مهم تر از عوامل طرف تقاضا در توضيح عملکرد صادرات هستند.
)Togan )1993 تغييرات ساختار مشوق هاي صادرات را در ترکيه از سال 1983 تا 1990 مورد 

بررسي قرار داده است. مشوق هاي صادرات عبارتند از: اعتبارات صادرات، طرح تخفيف ماليات، پاداش 
از صندوق حمايت و ثبات قيمت، واردات واسطه ها و مواد خام بدون عوارض گمرکي، معافيت از ماليات 
بر ارزش افزوده، تخصيص هاي ارز خارجي، معافيت از ماليات بر درآمد شرکت ها و ساير يارانه ها. اين 
مطالعه دريافت که در دهه 1980 سطح گسترده نرخ هاي يارانه اقتصاد و سطح پراکندگي بين صنعتي 
محرک ها، به طور قابل توجهي کاهش يافته است. اين مطالعه همچنين در يافته است که صنايع رقيب 

صادراتي و وارداتي ترکيه بيش از بخش هاي ديگر از محرک هاي صادرات نفع برده اند.
)Khan & Saqib )1993 با استفاده از داده هاي سري زماني دوره 1972 تا 1988 براي پاکستان 

به مطالعه رابطه ميان صادرات و نرخ رشد GDP پرداختند. آنها به اين نتيجه رسيدند که يک رابطه 
قوي ميان صادرات و رشد اقتصادي در پاکستان وجود دارد.

و  مرکزي  اروپاي  در کشورهاي  تغيير ساختار صادرات  ميزان   Hoekman & Djankov )1997(

واردات  )قراردادي(،  پردازشي  تجارت  نسبي  اهميت  مطالعه  اين  تحليل کرده اند.  و  تجزيه  را  شرقي 
نهاده، و FDI را به عنوان عوامل تعيين کننده عملکرد صادرات اين کشورها در بازارهاي اتحاديه اروپا 
مورد ارزيابي قرار مي دهد. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهند در بيشتر کشورها صادرات کاالهاي 
واسطه اي و ماشين آالت موجب تغييرات ساختار صادرات مي شوند. ظاهرًا شرکت هاي محلي از اين 
فرصت براي به دست آوردن نهاده هاي خارجي و دانش به منظور بهبود کيفيت توليد استفاده مي کنند 
و بنابراين سهم بازار صادرات خود را در اتحاديه اروپا گسترش مي دهند. اين مطالعه مشاهده مي کند 
که FDI در بخش هايي متمرکز شده است که کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي مزيت نسبي آشکاري 
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اتحاديه اروپا به طور نسبي تخصصي  بازارهاي  از لحاظ سهم صادرات در  در آنها ندارند )يعني آنها 
رابطه  آن  در  که  بود  تنها کشوري  لهستان  بود،  موجود  برايشان  داده  که  پنج کشوري  از  نيستند(. 
ميان FDI و ساختار صادرات به طور معني داري مثبت بود. رابطه منفي موجود براي ساير کشورها 
ماندن  باقي  باشد. سرمايه گذاران خارجي جهت  تغيير  براي  عامل  FDI مي تواند يک  نشان مي دهد 
در ميان مدت، بايد صنعت هاي مرتبط را بشناسند و در طول زمان FDI مي تواند منجر به تغييرات 
بيشتري در ترکيب صادرات کشورها شود. بنابراين مکمل هاي FDI با صنايع داخلي تالش مي کنند تا 

امکانات توليد را بازسازي کنند و ارتقا بخشند.
)Shoraka & Safari )1999 رابطه ميان صادرات و رشد را در بخش هاي اقتصادي در ايران براي 

دوره 1993 تا 1999 بررسي كرده و از آزمون عليت گرنجري استفاده كردند و سپس مدل رشد فدر 
را تخمين زدند. آنها به اين نتيجه رسيدند که يک رابطه ميان رشد صادرات و رشد GDP وجود دارد. 
در بخش کشاورزي رشد کل صادرات و صادرات غيرنفتي اثر معني داري بر ارزش افزوده اي بخش نشان 
نداده است. اما در بخش هاي صنعتي و خدمات اثرات صادرات کل و صادرات غيرنفتي اثر معني داري 

بر ارزش افزوده اين بخش ها داشته است.
)Sharma )2001 عوامل تعيين کننده صادرات را در هند با استفاده از داده هاي ساالنه 1970 تا 

1998 بررسي كرده است. اين مطالعه از چارچوب معادالت همزمان استفاده کرده است. نتايج اين 
قيمت هاي  به  نسبت  صادرات  قيمت  کاهش  با  هند  صادرات  براي  تقاضا  که  مي کنند  بيان  مطالعه 
جهاني، افزايش مي يابد. به عالوه افزايش ارزش واقعي روپيه به طور معکوسي بر صادرات هندوستان اثر 
مي گذارد. عرضه صادرات به طور مثبتي با قيمت نسبي داخلي صادرات ارتباط دارد و تقاضاي داخلي 
باالتر عرضه صادرات را کاهش مي دهد. اثر سرمايه گذاران خارجي بر عملکرد صادرات به طور آماري 

بي معني است، با وجود اين که FDI عالمت مثبت دارد.
)Narayan & Narayan )2004 در مطالعه خود به بررسي عوامل تعيين کننده تقاضا براي صادرات 

فيجي در دوره زمانـــي 1999-1970 پرداخته اند. نتايج نشان مي دهند قيمت صادراتي شرکاي تجاري 
تاثير مثبتي بر تابع تقاضاي فيجي دارد. همچنين نتايج حاصله بيان مي کنند که کشش درآمدي شرکاي 

تجاري فيجي کمتر از واحد بوده است و کشش قيمت داخلي فيجي بيش از واحد بوده است.
روش  کارگيري  به  با  و  دوره 1973-2005  زماني  داده هاي سري  از  استفاده  با   Sadia )2006(

حداقل مربعات معمولي، به بررسي رابطه ميان واردات نهاده ها و صادرات در پاکستان پرداخته است. 
متغيرهاي برونزاي مربوط به اين مطالعه عبارتند از: توليد ناخالص داخلي پاکستان، GDP جهاني، نرخ 
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ارز اسمي و واردات نهاده ها.
)Majeed & Ahmad )2006 با به کارگيري الگوي اثرات ثابت و با استفاده از داده هـــاي تابلويي 

مربوط به 75 کشور در دوره 2004-1970 به بررسي عوامل تعيين کننده صادرات در کشورهاي در 
حال توسعه پرداخته اند. معادله صادرات مربوط به اين مطالعه با متغيرهاي برونزاي FDI، GDP، نرخ 
رشد GDP، نرخ ارز موثر حقيقي، امکانات ارتباطي، ماليات هاي غيرمستقيم و نيروي کار تصريح شده 
و به اين نتيجه رسيده است که يک الگوي رشد پايدار و همچنين گسترش امکانات ارتباطي منجر به 
گسترش صادرات ميشود. همچنين آنها در اين مطالعه اشاره مي کنند کشورهاي در حال توسعه بايد 

صادرات کشاورزي خود را با صادرات صنعتي جايگزين كنند.
)Hossain )2009 در مطالعه اي رفتار تقاضاي کل صادرات را در اندونزي با استفاده از داده هاي 

ساالنه براي دوره 2005-1963 مورد تجزيه و تحليل قرار داده و نتيجه گرفته است که يک رابطه 
بلندمدت ميان صادرات حقيقي، درآمد جهاني و قيمت هاي نسبي صادرات در اندونزي وجود دارد. او 
در پژوهش مذکور بيان کرده است که کشش درآمدي تقاضاي صادرات در بلندمدت بزرگ تر از يک و 

کشش قيمت نسبي تقاضاي صادرات در بلند مدت کمتر از يک بوده است.
)Sinha )2007 با به کارگيري رويکرد FIML و با استفاده از داده هاي سري زماني براي دوره زماني 

2004-1960به تخمين توابع عرضه و تقاضاي صادرات شش گروه از کاالهاي توليدي در هندوستان 
پرداخته اند. نتايج حاصل از اين مطالعه حاکي از اهميت تاثير تمامي عوامل طرف تقاضا بر صادرات 
است. در طرف عرضه نيز عواملي مانند GDP و حجم صادرات به ترتيب بر صادرات پارچه و صادرات 

آهن و فوالد فاقد تاثير معني دار بوده اند.
)Farhadi et al. )2010 با به کارگيري روش جوهانسون ـ  جوسيليوس و با استفاده از داده هاي 

ادغام شده عوامل موثر بر صادرات غير نفتي را در اقتصاد ايران مورد ارزيابي قرار داده   اند. نتايج حاصل 
با صادرات  از پژوهش آنها نشان مي دهند ميان توليد ناخالص داخلي، درآمد صادرات نفتي و تورم 
غيرنفتي يک رابطه مثبت معني دار وجود دارد. آنها همچنين يک رابطه منفي معني دار ميان صادرات 

غيرنفتي و مصرف بخش خصوصي مشاهده کردند.
عوامل  تحليلي  بررسي  به  گرنجر  ـ  انگل  آزمون هم جمعي  از  استفاده  با   Abdulhafeez )2011(

تعيين کننده 2007-1978 صادرات پاکستان در دوره پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که توليد 
ناخالص داخلي و قيمت هاي نسبي رابطه مثبت و نرخ ارز رابطه منفي با صادرات پاکستان داشته است. 

در اين ميان اثر GDP و نرخ ارز معني دار و اثر قيمت هاي نسبي بي معني گزارش شده است.
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)Cizkowicz et al. )2013 با استفاده از داده هاي تابلويي 16 منطقه لهستان طي سال هاي 1999 

تا 2008 و با به کار گيري دو مدل مختلف تجارت، به بررسي عوامل تعيين کننده صادرات منطقه اي 
لهستان پرداخته اند. مدل اول نشان مي دهد صادرات منطقه اي به طور مثبتي با بهره  وري نيروي کار، 
سهم شرکت هاي خارجي در اشتغال، سطح آموزش مردم، موقعيت مناطق مرزي و دسترسي به دريا، 
و به طور منفي با اهميت کشاورزي در اقتصاد منطقه و هزينه هاي کارگري در ارتباط است. نتايج مدل 
دوم نيز حاکي از اين است که صادرات محصوالت کشاورزي و غذايي بااهميت منطقه، بهره وري نيروي 
کار در بخش کشاورزي و کل اقتصاد، دسترسي به کارکنان ماهر و دسترسي به دريا رابطه مستقيم، و 

با تراکم جمعيت و موقعيت مناطق مرزي رابطه منفي دارد.
)Keshari & Saggar )2013 با پيروي از رويکردهاي سهم نئو فاکتور و نئو تکنولوژي1 به تجزيه و تحليل 

عملکرد صادرات براي 55 بنگاه صنعت تجهزات ماشين آالت و حمل و نقل در هند پرداخته اند. نتايج اين 
مطالعه حاکي از آن است که عوامل فناوري و مهارت کارگران در تعيين عملکرد صادرات بنگاه هاي فعال در 
صنعت تجهيزات ماشيني و حمل و نقل موثر هستند. آنها همچنين به اين نتيجه رسيده اند که بر خالف 
انتظار، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابطه معکوسي با عملکرد صادرات دارد، اما همکاري تکنولوژيکي با 
شرکت هاي خارجي اثر مثبتي در بهبود عملکرد صادرات دارد. نتيجه کلي اين مطالعه را مي توان به اين صورت 
بيان كرد که مهارت عملي در بخش ماشين آالت هند اثر قابل توجهي بر عملکرد صادرات دارند، اما هزينه هاي 

تحقيق و توسعه به علت کوچک بودن نمي توانند منجر به نوآوري و در نتيجه بهبود عملکرد صادرات شوند.
)Zainal Abidina et al. )2013 با استفاده از داده هاي تابلويي مدل گراني2 به بررسي اثر عوامل 

اقتصادي بر صادرات دوجانبه ميان مالزي و کشورهاي عضو OIC در دوره 2009-1997 پرداخته اند. 
نتايج مطالعه آنان به اهميت اثرات اندازه، سطح باز بودن اقتصاد، نرخ تورم و نرخ ارز به عنوان عوامل 
موثر بر صادرات مالزي به کشورهاي گفته شده اشاره مي کند. همچنين نتايج تخمين اثرات فردي نشان 

مي دهد فاصله و نهادها در افزايش صادرات اثر معني داري دارند.

روش�پژوهش
در سال هاي اخير اقتصادسنجي بيزيني با بسط قوانين احتمال در الگوسازي توانسته تحولي عظيم 
در اقتصادسنجي به وجود آورد. تغييرات ايجاد شده در الگوسازي )نسبت به اقتصاد سنجي متعارف( را 

1. Neo-factor Proportion and Neo-technology Approaches
2. Gravity Model
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مي توان در موارد زير خالصه كرد:
1. در انتخاب يک الگوي مناسب، همواره دو نوع نااطميناني وجود دارد: اول، نااطميناني در انتخاب 
متغير و دوم، نااطميناني در انتخاب مدل )نوع، تعداد و ترکيب متغيرها(. اقتصاد سنجي بيزيني عالوه 
بر غلبه بر نااطميناني در انتخاب متغيرهاي موثر، توانسته بر نااطميناني انتخاب مدل نيز غلبه کند. 
اين مهم با استفاده از روش »متوسط گيري مدل بيزيني)BMA(« صورت گرفته که در بخش هاي بعد 

توضيح داده خواهد شد.
2. اقتصاد سنجي بيزيني »اطالعات پيشين« پژوهشگر را وارد مي کند و در محاسبه  ضرايب متغيرها، 
او را در تصميم گيري در مورد اين محاسبه پررنگ تر مي کند. عده زيادي معتقدند اطالعات به  نقش 
دست آمده از داده ها به تنهايي براي به دست آوردن تخميني مطمئن از ضرايب کافي نيست. به همين علت 
اقتصادسنجي بيزيني با وارد کردن اطالعات قبلي پژوهشگر، نااطميناني ناشي از انتخاب و نحوه تاثيرگذاري 
متغيرها را تا حد زيادي کاهش داده است. از طرف ديگر داشتن اطالعات بيشتر در مورد متغيرها نسبت 
به نداشتن آن بهتر است و اين اطالعات موجب تصريح بهتر مدل خواهد شد. البته در صورت عدم تمايل 
به استفاده از اين اطالعات يا نداشتن چنين اطالعاتي، امکان در نظر نگرفتن آن در تخمين ضرايب نيز در 
اقتصادسنجي بيزيني فراهم شده است. در مجموع مي توان گفت امکان استفاده از »اطالعات گذشته« در 

اقتصادسنجي بيزيني يک مزيت مهم نسبت به اقتصادسنجي متعارف به شمار مي آيد.
3. در اقتصادسنجي بيزيني براي هر پديده اي که از آن اطالع نداشته باشيم )مثل پارامترها يا 
حتي خود مدل بهينه و...( يک توزيع در نظر مي گيريم و سپس با انجام نمونه گيري فراوان بر مبناي 

الگوريتم هاي مناسب اقدام به برآورد آن عامل مي كنيم )شيريجيان، 1388(.
موارد باال و بسياري ديگر از مزيت هاي اقتصادسنجي بيزيني نسبت به اقتصادسنجي کالسيک 
باعث شده است که پژوهشگران بيش از پيش به اين رويکرد توجه نشان دهند. ضمن اينکه استفاده 
از کامپيوتر و برنامه هاي نرم افزاري پيشرفته محاسباتي نيز زمينه را براي به کار گيري اين روش در 
پژوهش هاي کاربردي بسيار هموار ساخته است. براي آشنايي بيشتر با روش اقتصادسنجي بيزين1، با 

در نظر گرفتن دو پيشامد تصادفي A و B، با توجه به قوانين احتمال، مي توان نوشت:

������� ��� ��� ���������� ������ � ��� ����� ����� ��� �� ����� ����� ������� �� ��    ������ � ����� �������� ���  �� ��� �� �

���� ��������� ����� �� � ������� � ����� ����� �� ��� ������ ����.  

Keshari and Saggar (2013) � ������ �� ��������� ��� ��� ��� � ������ ��������
� 

��� ������ � ����� ������ ������ �� ��  �����

��� ������ ������ ������� ��� �� ��� � ��� � ��� ��� .����� ����� ������ ��   ������ ������ �� ��� �� ���    �� �������� ������ �

��������� ������ ������ � ��� ��� ���� �� �������� ������ � ��� � ��� ������� �� .���� ������ �� ���� ���� �����    ��� ��� ���

���� ������� ����� ����� ��������� �� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ������ ��� ����������   ����� ���  ����  ������   ����

����� ���� ������ ������ ����� �� .����� ��� ��� �� ������ �� � �� ������ ���� �� ������� ����� �� �� ��� ��� ����   ���� ���

���� ���� ���� �� ��� ������ ������ ������ ����� ��� ������ ���� ���� ��� �� ����� � �� ����� �� ���� ������� �� �� ��   ������ ���

���� ������ ������.  

Zainal Abidina et al. (2013) ���� �� ������� �� ��� ������� ���� ����
� 

���� ��� ������ ����� ���� �� ������ �� ������������ �� 

������ ��  ����OIC  ���� ����������� ������� ��� .������� �� ���� ������ �� ��� � ���� ��� ������� ���� ��� ��� ������� ����� �

� ����� ����� �� �������� ������ �� ��� ������ ��� ���� ��� � ������ ��� .������ ������� ����� ����� �� � �����    � ������ ����

���� �� ���������� ��� ������ ������ �����.  

��  ��������  

��� ��  ����� ������� �������� �� ������ ������ ��� �� ������ ���������� ���� �������  ������������  �� � ���� ����� . ������ ��

�����  ����������� �� )������ �� ���� ������ ���� (�� ��  ����� �� ������� �� �����:  

������ ��  ����� ��������� ��� �� ������ � ������������ ����:  ���� ������ ������ �� ����������  ���� �   ���� ������� �� ����������� 

)������� ����� � ����� ����( .������ � ������ ����� �������� ������ �� ���������� �� ���� �� ����   ����������� ��� ������� ���  �������

��� ���� ��� ��� . ��� �� ������� �� ��� ���»����� ���� ������ ���)BMA(« ��� �� �� ����� ����  ����� ��� ��� ���� ����� �

��. 

 ������ ���� ������»����� ������« �������  ���� ����  � ��������� ��   ��� �������� �������  ������ �� ��     ���� ����� �� �����

����� ������  ���� ��� .���  ������ ������� �������� �� ���� �� ����  ���� ������ �� ����� ��     ������ �� ������ ������� �����

���� ���� . ���� ������ ���� ���� �� ������ ���������� ��� ���� �� ��������     ����� � ������� �� ����� ����������� ���  ���������

 �� ��������� ��� ���� ���� ����� �� .��� ��     ���� �� ������� ��� ����� ������� ���� �� ����� ������ ����� ����   ���� � ���� �

 ���������� �� ����� ��� ���� ����� . ��� �� ����� �������� ���� ������ �� ������ ��� �� ������� �� ����� ��� ���� �� �����

 ��� ����� ����� �� �� ������ ������ ���������� ����� ��� ����� .����� �� ��  ��� ���� �� ������� �����»����� ������«  ��

�������� ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ������ �������� �� ���. 

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���    � ������ ���� ���� ��� �� ��������� (...    ���� �� ������ ���

�� ����� ����� ����� �� ��� �  ����� �� ������ ������������ �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ���� )������ �������(.  

 �������� ���� �� ���� ������ �  ���������� �� ���� ������ ���������� ��� �� ��� ��� ���� ��������������    ���� �� ����

 ������ ��� ������ ���� ���� .������ � �������� �� ������� ����� ��� ��� ���  ���� �� ����� ��� �������� ������� ������  ���� ���  ����� 

 �� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ����� ������� .����� ���������� ��� �� ����� ������ ����
�

   ������� �� ������ ��� �� �� �

 ������A � B� �� ������� ������ �� ���� �� ���� ����:  
 

A, B � P A B P�B� )�(  

 ��P(A,B)  ����� ������A �B ����|��  ���� �� ������A ��� �� B �)P(B ����� ������  ��B ���.  ��� ���� ��� ��    ������ �����

��� �� ������ ���� ���� ��  ������ �������  ������ ��� ����:  

P�A|B� �

���|������

����

  )�(  

                                                                 
4  - Neo-Factor proportion and neo-technology approaches 
5 - Gravity Model 

 .ترجمه شده است) 2003(نوشته كوپ » اقتصادسنجي بيزيني« اي از مباحث نظري اين بخش از كتاب بخش عمده گفتني است -٦

       )1(
که )A,B(P احتمال مشترک A و P(A│B) ،B احتمال رخ دادن A به شرط B و )P)B احتمال 

1. گفتني است بخش عمده اي از مباحث نظري اين بخش از کتاب »اقتصادسنجي بيزيني« نوشته کوپ )2003( 
ترجمه شده است.
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حاشيه اي B است. بر اين اساس مي توان قانون بيز را که عنصر اصلي اقتصاد سنجي بيزيني است به 
صورت زير نوشت:

������� ��� ��� ���������� ������ � ��� ����� ����� ��� �� ����� ����� ������� �� ��    ������ � ����� �������� ���  �� ��� �� �

���� ��������� ����� �� � ������� � ����� ����� �� ��� ������ ����.  

Keshari and Saggar (2013) � ������ �� ��������� ��� ��� ��� � ������ ��������
� 

��� ������ � ����� ������ ������ �� ��  �����

��� ������ ������ ������� ��� �� ��� � ��� � ��� ��� .����� ����� ������ ��   ������ ������ �� ��� �� ���    �� �������� ������ �

��������� ������ ������ � ��� ��� ���� �� �������� ������ � ��� � ��� ������� �� .���� ������ �� ���� ���� �����    ��� ��� ���

���� ������� ����� ����� ��������� �� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ������ ��� ����������   ����� ���  ����  ������   ����

����� ���� ������ ������ ����� �� .����� ��� ��� �� ������ �� � �� ������ ���� �� ������� ����� �� �� ��� ��� ����   ���� ���

���� ���� ���� �� ��� ������ ������ ������ ����� ��� ������ ���� ���� ��� �� ����� � �� ����� �� ���� ������� �� �� ��   ������ ���

���� ������ ������.  

Zainal Abidina et al. (2013) ���� �� ������� �� ��� ������� ���� ����
� 

���� ��� ������ ����� ���� �� ������ �� ������������ �� 

������ ��  ����OIC  ���� ����������� ������� ��� .������� �� ���� ������ �� ��� � ���� ��� ������� ���� ��� ��� ������� ����� �

� ����� ����� �� �������� ������ �� ��� ������ ��� ���� ��� � ������ ��� .������ ������� ����� ����� �� � �����    � ������ ����

���� �� ���������� ��� ������ ������ �����.  

��  ��������  

��� ��  ����� ������� �������� �� ������ ������ ��� �� ������ ���������� ���� �������  ������������  �� � ���� ����� . ������ ��

�����  ����������� �� )������ �� ���� ������ ���� (�� ��  ����� �� ������� �� �����:  

������ ��  ����� ��������� ��� �� ������ � ������������ ����:  ���� ������ ������ �� ����������  ���� �   ���� ������� �� ����������� 

)������� ����� � ����� ����( .������ � ������ ����� �������� ������ �� ���������� �� ���� �� ����   ����������� ��� ������� ���  �������

��� ���� ��� ��� . ��� �� ������� �� ��� ���»����� ���� ������ ���)BMA(« ��� �� �� ����� ����  ����� ��� ��� ���� ����� �

��. 

 ������ ���� ������»����� ������« �������  ���� ����  � ��������� ��   ��� �������� �������  ������ �� ��     ���� ����� �� �����

����� ������  ���� ��� .���  ������ ������� �������� �� ���� �� ����  ���� ������ �� ����� ��     ������ �� ������ ������� �����

���� ���� . ���� ������ ���� ���� �� ������ ���������� ��� ���� �� ��������     ����� � ������� �� ����� ����������� ���  ���������

 �� ��������� ��� ���� ���� ����� �� .��� ��     ���� �� ������� ��� ����� ������� ���� �� ����� ������ ����� ����   ���� � ���� �

 ���������� �� ����� ��� ���� ����� . ��� �� ����� �������� ���� ������ �� ������ ��� �� ������� �� ����� ��� ���� �� �����

 ��� ����� ����� �� �� ������ ������ ���������� ����� ��� ����� .����� �� ��  ��� ���� �� ������� �����»����� ������«  ��

�������� ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ������ �������� �� ���. 

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���    � ������ ���� ���� ��� �� ��������� (...    ���� �� ������ ���

�� ����� ����� ����� �� ��� �  ����� �� ������ ������������ �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ���� )������ �������(.  

 �������� ���� �� ���� ������ �  ���������� �� ���� ������ ���������� ��� �� ��� ��� ���� ��������������    ���� �� ����

 ������ ��� ������ ���� ���� .������ � �������� �� ������� ����� ��� ��� ���  ���� �� ����� ��� �������� ������� ������  ���� ���  ����� 

 �� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ����� ������� .����� ���������� ��� �� ����� ������ ����
�

   ������� �� ������ ��� �� �� �

 ������A � B� �� ������� ������ �� ���� �� ���� ����:  
 

A, B � P A B P�B� )�(  

 ��P(A,B)  ����� ������A �B ����|��  ���� �� ������A ��� �� B �)P(B ����� ������  ��B ���.  ��� ���� ��� ��    ������ �����

��� �� ������ ���� ���� ��  ������ �������  ������ ��� ����:  

P�A|B� �

���|������

����

  )�(  

                                                                 
4  - Neo-Factor proportion and neo-technology approaches 
5 - Gravity Model 

 .ترجمه شده است) 2003(نوشته كوپ » اقتصادسنجي بيزيني« اي از مباحث نظري اين بخش از كتاب بخش عمده گفتني است -٦

        )2(
حال با اين فرض که y ماتريس داده ها )متغيرهاي توضيحي و وابسته( و θ بردار پارامترها باشد، 
مي توان در قانون بيز A و B را به صورت A=θ و B=Y تعريف كرده و معادله باال را به صورت زير 

بازنويسي کرد:
�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  

P�θ|Y� �

���|������

����

  )�(  

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������

������  ��� ���������� �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����.  

P�θ|Y�  �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �������� �� �� �����  ������  ���� ���   ������) �����    ���� ���  �� �� �� �����

���� ��� ������ ����� ���� ��� .( �� �� �� ���� �� ���� ������ �� θ ���� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� �� �� ��P�θ|Y�  ���� .

 ��� �� �� ��� �������� ��
�

�� ���� ���.  

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���   � ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���������� (...  ���

����� ����� �� ��� � ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ����. ������� ���  ����

 ����� ���)BMA (������� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���. ����  ���

 �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� �����   ��� �� �    ����� ���� ����������� ���  ���� .Jeffreys (1961)   ����������

����� ����  ��� ���� ������ ��� � ��� �������� �� Leamer (1978) ����� ��� ���� ���.  

 York et al. (1995)� Raftery et al. (1999)  �Koop (2003)  ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��������� ���� ���� ���.  

 �� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���� �� ������� ������ ���  ������ ���������� ��� ����� ����� �� .     ��� ����� ��� ���� ��� ��

�� �� �� ����� ������ �� ������ ������������ ���� ������ ���� . ������� ��� �� �������� ������� ����� ��� �� ������� ����  ���

 �� �� ������������� ����� ����� ����� ���� ��� ���. ����� �� ���  ��� �����  ������ ���� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ��   �������

����� ����� ����� �������.  

 ���� ���k  � ����� ������ �����Mr  ���r ��� �� . ��� ����� ������� ���� ��  ������ �� ��������� ����� ��  �� ������  ����� ��P�θ|Y� 

��� ���� ��� ���� ��:  

P �θ|Y� � ∑ P�M
�
|Y�

�
�

���
. P�θ|Y,M

�
�    )�(    

 ��P�θ|Y�  ���� �����θ  ������ ����� ��� �� ��� ������ ���P�θ|Y,M
�
� �����θ ����� ��� �� ��� ��  ���� �������   � ���  ������

 ���� ���Mr  �P�M
�
|Y�  ��� ���� ������r ������� ��� �� ��� �� ���� ������ ����.  ���  �� ����  ����    ��� ����� ������θ   �����

���� ������ ������:  

E θ Y � P M
r
Y

2
k

r�1
θ
r
    )�(    

 �� �� ��θ
�

� � E�θ|Y,M
�
�  �����OLS  ��θ ����� �������� ������ ���� ����� �  ���r ��� . ������ ��    �������� ����θ

�

�   ������

 ��� ��� �� ����r ��� . ���� �������θ  ����� ����� ���� ��� �� ���: 

Var�θ|Y� � ∑ P�M
�
|Y�

�
�

���
Var�θ|Y,M

�
� � ∑ P�M

�
|Y�

�
�

���
�θ

�

� � E�θ|Y��
�    )�(  

����� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���K ��� ����� ������� ������ �����  ���� ���
k

�  ��� �� ��� �����K   ������ ����� ���

��� ����� ��� ���� ����� ���� ��� . ��� ������ ����� ��������BMA ������ �� ���  ����� ������   ���� �������� .   ������ �����

����� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ���� .������ ��    ��� ���� ����� �������� ����� ����� ������ ����

������� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� .���� �� ��� �������� ���� ��� �����    �������� ����������� �� ����

 ��������MC3
 ��� .����� �������� ���MC3

 ����� ���� �������� ���� �� ���� »�������������������«
�

 �� ���  ����� .   ��������� ����

������  ��� �� �� ��� M(s)
 ���� �� �� ���� ��� .���� �� M(s)

 � ��� � ����� �� ���� ���s ��� ��)M(s)
 �� ��� M1 ��Mr ��� ���( .  �����

                                                                 
7  -Posterior Function 

8- Metropolis-Hastings 

        )3(
بر اين اساس در اين معادله مي توان از )P)Y به دليل اينکه اطالعاتي راجع به θ نمي گويد صرف نظر 

کرد. يعني:

�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  

P�θ|Y� �

���|������

����

  )�(  

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������

������  ��� ���������� �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����.  

P�θ|Y�  �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �������� �� �� �����  ������  ���� ���   ������) �����    ���� ���  �� �� �� �����

���� ��� ������ ����� ���� ��� .( �� �� �� ���� �� ���� ������ �� θ ���� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� �� �� ��P�θ|Y�  ���� .

 ��� �� �� ��� �������� ��
�

�� ���� ���.  

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���   � ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���������� (...  ���

����� ����� �� ��� � ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ����. ������� ���  ����

 ����� ���)BMA (������� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���. ����  ���

 �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� �����   ��� �� �    ����� ���� ����������� ���  ���� .Jeffreys (1961)   ����������

����� ����  ��� ���� ������ ��� � ��� �������� �� Leamer (1978) ����� ��� ���� ���.  
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 θ نحوه  به دست آوردن آن را در قسمت هاي بعدي توضيح خواهيم داد(. در واقع هر آنچه را که ما در مورد(
 است. از اين رو به آن، تابع پسين1گفته مي شود.

�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  

P�θ|Y� �

���|������

����

  )�(  

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������

������  ��� ���������� �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����.  

P�θ|Y�  �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �������� �� �� �����  ������  ���� ���   ������) �����    ���� ���  �� �� �� �����

���� ��� ������ ����� ���� ��� .( �� �� �� ���� �� ���� ������ �� θ ���� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� �� �� ��P�θ|Y�  ���� .

 ��� �� �� ��� �������� ��
�

�� ���� ���.  

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���   � ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���������� (...  ���

����� ����� �� ��� � ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ����. ������� ���  ����

 ����� ���)BMA (������� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���. ����  ���

 �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� �����   ��� �� �    ����� ���� ����������� ���  ���� .Jeffreys (1961)   ����������

����� ����  ��� ���� ������ ��� � ��� �������� �� Leamer (1978) ����� ��� ���� ���.  

 York et al. (1995)� Raftery et al. (1999)  �Koop (2003)  ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��������� ���� ���� ���.  

 �� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���� �� ������� ������ ���  ������ ���������� ��� ����� ����� �� .     ��� ����� ��� ���� ��� ��

�� �� �� ����� ������ �� ������ ������������ ���� ������ ���� . ������� ��� �� �������� ������� ����� ��� �� ������� ����  ���
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����� ����� ����� �������.  
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بعد از ديدن داده ها کسب مي كنيم، بر اساس تابع 
در اقتصادسنجي بيزيني براي هر پديده اي که از آن اطالع نداشته باشيم )مثل پارامترها، ضرايب 
متغيرها يا حتي خود مدل بهينه و...( يک توزيع در نظر گرفته و سپس با انجام نمونه گيري فراوان بر 
 )BMA( مبناي الگوريتم هاي مناسب اقدام به برآورد آن عامل مي كنيم. روش ميانگين گيري مدل بيزين
عبارت است از ميانگين گيري از مدل هاي خطي ممکن، زماني که تعداد زيادي متغير مستقل بالقوه وجود 
دارد. همان طور که اشاره شد، در اين روش هم بر نااطميناني انتخاب متغيرهاي موثر و هم بر نااطميناني 
مدل غلبه مي شود. )Jeffreys )1961 بنيانگذار متوسط گيري مدل بيزيني بوده است و اين روش به وسيله 

)Leamer )1978 توسعه داده شده است.
 )1995( .Raftery et al. (1999) ،York et al و )Koop )2003 براي حل مشکالت مختلف مباحث 

1. Posterior Function
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جامعي را در اين مورد مطرح کرده اند.
تابع  انتخاب  مي کنيم،  استفاده  بيزيني  مدل  متوسط گيري  روش  از  وقتي  که  است  ذکر  شايان 
پيشين بسيار مهم است. با اين حال ما نياز به تابع پيشيني داريم که به اطالعات ورودي پژوهشگر 
نياز نداشته باشد. در اين مطالعه، با در نظر گرفتن نيازهاي محاسباتي متوسط گيري مدل بيزيني، از 
يک تابع پيشين مزدوج طبيعي استفاده مي شود. يکي از ويژگي هاي اين تابع آن است که داراي همان 

توزيع تابع درست نمايي، يعني توزيع نرمال ـ گاما است.
مورد  در  را  آنچه  تمام  بيز  قانون  است. طبق  rام  مدل   Mr و  داريم  بالقوه  متغير   k کنيم  فرض 

 به صورت زير خالصه کرد:

�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  

P�θ|Y� �

���|������

����

  )�(  

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������

������  ��� ���������� �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����.  

P�θ|Y�  �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �������� �� �� �����  ������  ���� ���   ������) �����    ���� ���  �� �� �� �����

���� ��� ������ ����� ���� ��� .( �� �� �� ���� �� ���� ������ �� θ ���� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� �� �� ��P�θ|Y�  ���� .

 ��� �� �� ��� �������� ��
�

�� ���� ���.  

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���   � ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���������� (...  ���

����� ����� �� ��� � ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ����. ������� ���  ����

 ����� ���)BMA (������� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���. ����  ���

 �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� �����   ��� �� �    ����� ���� ����������� ���  ���� .Jeffreys (1961)   ����������

����� ����  ��� ���� ������ ��� � ��� �������� �� Leamer (1978) ����� ��� ���� ���.  

 York et al. (1995)� Raftery et al. (1999)  �Koop (2003)  ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��������� ���� ���� ���.  

 �� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���� �� ������� ������ ���  ������ ���������� ��� ����� ����� �� .     ��� ����� ��� ���� ��� ��

�� �� �� ����� ������ �� ������ ������������ ���� ������ ���� . ������� ��� �� �������� ������� ����� ��� �� ������� ����  ���

 �� �� ������������� ����� ����� ����� ���� ��� ���. ����� �� ���  ��� �����  ������ ���� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ��   �������

����� ����� ����� �������.  
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پارامترها مي دانيم مي توان در تابع پسين 

�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  
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 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������
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�
|Y�  ��� ���� ������r ������� ��� �� ��� �� ���� ������ ����.  ���  �� ����  ����    ��� ����� ������θ   �����

���� ������ ������:  
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 ��� ��� �� ����r ��� . ���� �������θ  ����� ����� ���� ��� �� ���: 
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����� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ���K ��� ����� ������� ������ �����  ���� ���
k

�  ��� �� ��� �����K   ������ ����� ���

��� ����� ��� ���� ����� ���� ��� . ��� ������ ����� ��������BMA ������ �� ���  ����� ������   ���� �������� .   ������ �����

����� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ���� .������ ��    ��� ���� ����� �������� ����� ����� ������ ����

������� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� .���� �� ��� �������� ���� ��� �����    �������� ����������� �� ����
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 ���� �� �� ���� ��� .���� �� M(s)
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که در آن 
 متوسط پسين به شرط مدل r است. واريانس پسين θ نيز به اين 

�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  

P�θ|Y� �

���|������

����

  )�(  

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������

������  ��� ���������� �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����.  

P�θ|Y�  �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �������� �� �� �����  ������  ���� ���   ������) �����    ���� ���  �� �� �� �����

���� ��� ������ ����� ���� ��� .( �� �� �� ���� �� ���� ������ �� θ ���� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� �� �� ��P�θ|Y�  ���� .

 ��� �� �� ��� �������� ��
�

�� ���� ���.  

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���   � ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���������� (...  ���

����� ����� �� ��� � ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ����. ������� ���  ����

 ����� ���)BMA (������� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���. ����  ���

 �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� �����   ��� �� �    ����� ���� ����������� ���  ���� .Jeffreys (1961)   ����������

����� ����  ��� ���� ������ ��� � ��� �������� �� Leamer (1978) ����� ��� ���� ���.  

 York et al. (1995)� Raftery et al. (1999)  �Koop (2003)  ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��������� ���� ���� ���.  

 �� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���� �� ������� ������ ���  ������ ���������� ��� ����� ����� �� .     ��� ����� ��� ���� ��� ��

�� �� �� ����� ������ �� ������ ������������ ���� ������ ���� . ������� ��� �� �������� ������� ����� ��� �� ������� ����  ���

 �� �� ������������� ����� ����� ����� ���� ��� ���. ����� �� ���  ��� �����  ������ ���� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ��   �������

����� ����� ����� �������.  

 ���� ���k  � ����� ������ �����Mr  ���r ��� �� . ��� ����� ������� ���� ��  ������ �� ��������� ����� ��  �� ������  ����� ��P�θ|Y� 

��� ���� ��� ���� ��:  
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�
|Y�  ��� ���� ������r ������� ��� �� ��� �� ���� ������ ����.  ���  �� ����  ����    ��� ����� ������θ   �����

���� ������ ������:  

E θ Y � P M
r
Y

2
k

r�1
θ
r
    )�(    

 �� �� ��θ
�

� � E�θ|Y,M
�
�  �����OLS  ��θ ����� �������� ������ ���� ����� �  ���r ��� . ������ ��    �������� ����θ

�

�   ������
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�  ��� �� ��� �����K   ������ ����� ���

��� ����� ��� ���� ����� ���� ��� . ��� ������ ����� ��������BMA ������ �� ���  ����� ������   ���� �������� .   ������ �����

����� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ���� .������ ��    ��� ���� ����� �������� ����� ����� ������ ����

������� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� .���� �� ��� �������� ���� ��� �����    �������� ����������� �� ����
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r است. در عبارت هاي بيزيني، 
صورت تعريف مي شود:

�� ��� ��� �� ���y ���� ������ �� )������ � ������ �������� ( � �� ����� ��������� �����  ��� ����� �� ����A  �B ���� �� �� A= 

 �B=Y  ��������� ������ � ���  ���� �� ����� ��� ��������:  

P�θ|Y� �

���|������

����

  )�(  

 �� ���� ��� �� ����� ������ �� ��������  ����� ���� ���������  �� ���� ��� ��� ���� ��� ���. ����:  

P�θ|Y� � P�Y|θ�P�θ�   )�(  
 �� ��������� P�Y|θ� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���������� ��� �� �� �� ������ ��� . �� ���� ����� ��

���� ��� �� �� �� ��� ���� ��� ���  ����� ����� ����� �� �������� �����  ��� ����� ����� ��� ���   ��� ���� P�Y|θ�   ����� ����

���� ����� ����� . ��P�Y|θ�� ������ �� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ��� �������. P�θ�   ����� ��������  ������   ������

������  ��� ���������� �� ����� ������ �� ������ ���� ���� �� ����.  

P�θ|Y�  �� ���� �� �� ��� ���� ���� ����� � ����� �������� �� �� �����  ������  ���� ���   ������) �����    ���� ���  �� �� �� �����

���� ��� ������ ����� ���� ��� .( �� �� �� ���� �� ���� ������ �� θ ���� ���� �� ���  ��� ���� ���� ����� �� �� ��P�θ|Y�  ���� .

 ��� �� �� ��� �������� ��
�

�� ���� ���.  

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� ������ ���� �� �� �� �� )���   � ������ ���� ��� ��� �� ������� ����� ���������� (...  ���

����� ����� �� ��� � ����� ��� �� ����� �������� ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ����. ������� ���  ����

 ����� ���)BMA (������� �� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ���. ����  ���

 �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �������� ������ ���������� �����   ��� �� �    ����� ���� ����������� ���  ���� .Jeffreys (1961)   ����������

����� ����  ��� ���� ������ ��� � ��� �������� �� Leamer (1978) ����� ��� ���� ���.  

 York et al. (1995)� Raftery et al. (1999)  �Koop (2003)  ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��������� ���� ���� ���.  

 �� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���� �� ������� ������ ���  ������ ���������� ��� ����� ����� �� .     ��� ����� ��� ���� ��� ��

�� �� �� ����� ������ �� ������ ������������ ���� ������ ���� . ������� ��� �� �������� ������� ����� ��� �� ������� ����  ���

 �� �� ������������� ����� ����� ����� ���� ��� ���. ����� �� ���  ��� �����  ������ ���� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ��   �������

����� ����� ����� �������.  

 ���� ���k  � ����� ������ �����Mr  ���r ��� �� . ��� ����� ������� ���� ��  ������ �� ��������� ����� ��  �� ������  ����� ��P�θ|Y� 
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��� ����� ��� ���� ����� ���� ��� . ��� ������ ����� ��������BMA ������ �� ���  ����� ������   ���� �������� .   ������ �����

����� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ���� .������ ��    ��� ���� ����� �������� ����� ����� ������ ����

������� ��� ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� .���� �� ��� �������� ���� ��� �����    �������� ����������� �� ����
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  )7(

 2K متغير توضيحي بالقوه، تعداد مدل هاي ممکن Kحال اين نکته قابل ذکر است که با در نظر گرفتن
خواهد بود که اگر K عدد بزرگي باشد، تعداد مدل هاي ممکن بسيار بزرگ است. بنابراين انجام مستقيم 
روش BMA با محاسبه همه  عبارات معمواًل غيرممکن است. براي برطرف کردن اين مشکل بهتر است از 
يک الگوريتم نمونه گيري مناسب استفاده شود. در اقتصاد سنجي بيزيني تعداد زيادي الگوريتم وجود دارد 
که ميانگين گيري مدل را بدون در نظر گرفتن همه مدل ها انجام مي دهند. يکي از رايج ترين الگوريتم هاي 
نمونه گيري در اقتصادسنجي بيزيني، الگوريتم MC3 است. معمواًل الگوريتم هايMC3 براي نمونه گيري 
 M)s( بر اساس الگوريتم »متروپوليست ـ هاستينگز«1 عمل مي کنند. اين الگوريتم زنجيره  اي از مدل هاي
را شبيه سازي مي کند. در واقع )s(M  مدل به دست آمده از تکرار sام است ))M)s يکي از M1 تا Mr مدل 
است(. براي درست کردن اين زنجيره نحوه کار به اين صورت است که ابتدا يک مدل ابتدايي M0 را به 
1. Metropolis-Hastings
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عنوان مدل جاري )*M( انتخاب مي کنيم. در اين پژوهش نحوه  انتخاب مدل ابتدايي به اين صورت بوده 
است که متغيرهايي که براي آنها آماره  آزمونt براي ضرايب OLS بيشتر از 0/5 بوده است، در درون مدل 
قرار مي گيرند. سپس به صورت تصادفي يک متغير به اين مدل اضافه يا از آن کم مي کنيم. سپس احتمال 

پذيرش مدل جديد به صورت زير محاسبه مي شود:

 ������� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ������ ��� ���� ����M0  ���� ��� ����� �� ��)M*
 (�� ������  ����� .  ���� ��

����� ����   ��� ������������� ����� ���� ���� �� ��������� �� ��� ���� ���� ��� ��  �����t   ������ ����OLS   �� �������/�   �����
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احتمال پذيرش بهينه معموال در سطح 50 درصد است. يعني اگر 
قبول واقع مي شود و اين مدل به عنوان مدل جاري *M جايگزين مي شود. در غير اين صورت همان 
M0 به عنوان مدل جاري باقي مي ماند. اين کار sبار تکرار مي شود. در پايان زنجيره اي از مدل ها را 

مي توان به وجود آورد که در آن بيشترين مدل  ها از نقاطي انتخاب شده اند که احتمال مدل پسين در 
آنها بيشتر باشد. همچنين در هر تکرار پس از تعيين مدل جاري، ميانگين و واريانس تابع پسين براي 
هر کدام از متغيرها را به دست آورده و در پايان پس از تعيين زنجيره، از آنها به عنوان »ميانگين مدل 
بيزيني« متوسط گيري مي کنيم. براي اطمينان از همگرايي اين ميانگين ها با مقادير واقعي آنها و حذف 

اثر انتخاب مدل آغازين تعداد S0 تکرار اوليه را براي متوسط گيري در نظر نمي گيريم.

تخمين�و�نتايج
تاکنون در مطالعات تجربي مربوط به صادرات متغيرهاي توضيحي بسياري شناسايي شده اند که 
مي توانند صادرات را تحت تاثير قرار دهند. اما از آنجا که تعداد عوامل بالقوه موثر بر صادرات زياد 
بوده و نااطميناني هايي نيز در مورد مدل يا ترکيب مناسب متغيرهاي توضيحي وجود دارد، در اين 
مطالعه براي غلبه بر اين نا اطميناني ها از روش ميانگين گيري مدل بيزيني استفاده شده و با استفاده 
از ميانگين هفت ساله داده هاي مربوط به دوره زماني 2006 تا 2012 به تحليل و بررسي اثر 26 متغير 
توضيحي بالقوه بر ميزان صادرات کشورهاي در حال توسعه پرداخته مي شود. متغير »درصد صادرات 
کاالها و خدمات از توليد ناخالص داخلي« نيز به عنوان متغير وابسته استفاده شده است. گفتني است 
با توجه به محدوديت داده ها تعداد 55 کشور در حال توسعه انتخاب شده و اطالعات مربوطه نيز از 
منبع آماري مربوط به شاخص هاي توسعه بانک جهاني سال 12012 جمع آوري شده است. متغيرهاي 

مورد استفاده در اين مطالعه در جدول )1( نشان داده شده است.
جدول )1(: معرفي متغيرهاي الگوي عوامل موثر بر توزيع درآمد

1. World bank, World Development Indicators, http:www.world bank.org/Data & Research, 
Data CD)2012(
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متغير�وابسته
نام متغيرتعريفعالمت انتظاري

EXPدرصد صادرات کاالها و خدمات از توليد ناخالص داخلي

متغيرهاي�توضيحي
CUSدرصد تعرفه و ساير عوارض گمرکي واردات از درآمد مالياتينامعلوم

OPENدرجه باز بودن تجاريمثبت

FDIدرصد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به داخل از توليد ناخالص داخلينامعلوم

OERنرخ ارز رسمينامعلوم

EERنرخ ارز موثر واقعينامعلوم

DIRنرخ سود بانکيمثبت

RIRنرخ بهره حقيقيمثبت

 AIRحمل و نقل هوايي، نسبت تعداد هواپيماهاي خروجي به جمعيتمثبت

RAILخطوط راه آهن، نسبت مسير راه آهن )کيلومتر( به جمعيتمثبت

MOBتعداد مشترکان تلفن همراه )در هر 100 نفر(مثبت

NETتعداد کاربران اينترنت )در هر 100 نفر(مثبت

AGVAسهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از کلمنفي

AGEMPدرصد اشتغال در بخش کشاورزي از کل اشتغالمنفي

INVAسهم ارزش افزوده بخش صنعت از کلمثبت

INEMPدرصد اشتغال در بخش صنعت از کل اشتغالمثبت

GDSدرصد پس انداز ناخالص داخلي از توليد ناخالص داخليمثبت

LITنرخ سواد )درصد افراد باسواد 15ساله و باالتر(مثبت

TRIدرصد ثبت نام مدارس متوسطهمثبت

EDUدرصد مخارج عمومي آموزش از کل مخارج دولتمثبت

PARنرخ مشارکتمثبت

SLFدرصد نيروي کار با تحصيالت راهنمايي از کل نيروي کارمثبت

POPجمعيتمثبت

GDPتوليد ناخالص داخلي سرانهمثبت

GROWTHرشد اقتصاديمثبت

INFCنرخ تورم )شاخص قيمت مصرف کننده(منفي

INFDنرخ تورم )تعديل کننده توليد ناخالص داخلي(منفي
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آماره هاي توصيفي مربوط به متغير وابسته و متغيرهاي توضيحي مورد بررسي در اين مطالعه، در 
جدول )2( گزارش شده است.

جدول )2(: آماره هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش

حداکثر حداقل انحراف�معيار ميانگين
تعداد�
کشورها

متغير

47/407 2/923 8/492 16/6 55 EXP

64/266 0/057 14/926 13/94 55 CUS

176/404 24/864 34/437 85/606 55 OPEN

33/337 0/222 5/430 5/811 55 FDI

10112/99 0/520 2298/726 953/897 55 OER

389/113 92/667 56/301 125/183 55 EER

13/35 1/75 3/197 6/569 55 DIR

34/978 -11/036 8/200 6/690 55 RIR

0/028 0/0003 0/005 0/003 55 AIR 

0/001 0/000 0/0003 0/0003 55 RAIL

150/532 8/400 30/459 73/530 55 MOB

65/307 0/537 15/107 20/782 55 NET

60/853 2/772 13/005 15/382 55 AGVA

65/6 1 15/561 26/512 55 AGEMP

66/674 7/129 11/382 31/369 55 INVA

34/98 5/85 6/684 21/632 55 INEMP

54/566
54/566

57/574
-57/574

19/331
19/331

16/400
16/400

55 GDS

99/784 38/996 15/318 85/525 55 LIT

78/316 3/519 20/980 31/693 55 TRI

26/408 8/154 4/703 15/967 55 EDU

86/25 41/183 10/686 63/640 55 PAR

72/067 13/55 17/030 38/310 55 SLF



ه...
سع

تو
ل 

حا
در 

ي 
ها

ور
ش

ر ك
ت د

درا
صا

ده 
كنن

ن 
عيي

ل ت
وام

ع
ت

رس
ب پ

صي
ا ن

يم
 س

ي و
رون

كاز
ضا 

ير
عل

53

ادامه جدول )2(: آماره هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش

حداکثر حداقل انحراف�معيار ميانگين
تعداد�
کشورها

متغير

1331050000 486939/4 237392682/1 77712174/464 55 POP

14755/56 329/532 4257/389 6233/073 55 GDP

0/112 -0/1742 0/036 0/036 55 GROWTH

23/346 2/5856 4/274 8/053 55 INFC

29/67 3/168 4/764 8/673 55 INFD

منبع: يافته هاي پژوهش

مدل   10 مي توان   MATLAB نرم افزار  از  استفاده  با  بيزيني  مدل  ميانگين گيري  انجام  از  پس 
بهينه اي را که به ترتيب از باالترين ميزان لگاريتم درست نمايي نهايي برخوردار بوده يا به عبارت ديگر 

داراي بيشترين وقوع احتمال تحليلي هستند به صورت جدول )3( استخراج كرد:

جدول )3(: مدل هاي بهينه

مدل
متغير

مدل�
اول

مدل�
دوم

مدل�
سوم

مدل�
چهارم

مدل�
پنجم

مدل�
ششم

مدل�
هفتم

مدل�
هشتم

مدل�
نهم

مدل�
دهم

CUS 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
OPEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

AGVA 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
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ادامه جدول )3(: مدل هاي بهينه

مدل
متغير

مدل�
اول

مدل�
دوم

مدل�
سوم

مدل�
چهارم

مدل�
پنجم

مدل�
ششم

مدل�
هفتم

مدل�
هشتم

مدل�
نهم

مدل�
دهم

AGEMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INEMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GDP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

GROWTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INFC 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
INFD 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

منبع: يافته هاي پژوهش

در جدول )3( متغيرهايي که داراي کد 1 هستند، متغيرهايي هستند که پس از 11هزار بار تکرار 
قرار  اول  به 10 مدل  متغيرهاي مربوط  انتخاب مدل ها در ستون  موثر در  تکرار  بار  يا 10هزار  کل 
گرفته اند. همچنين احتمال وقوع هر يک از 10 مدل بهينه که بر مبناي دو روش تحليلي1 و عددي2 
محاسبه مي شوند، در جدول )4( ارائه شده است. بر اساس اين جدول، مي توان گفت احتمال آن که 
بهترين مدل ارائه شده در جدول )3( )مدل اول( بتواند در ميان 10 مدل برآورد شده به خوبي تغييرات 

توزيع درآمد را توضيح دهد احتمالي در حدود 27 تا 36/5 درصد است.
تکرارهاي  يا  شدن  انتخاب  دفعات  مجموع  نرم افزار،  وسيله  به  گزارش شده  نتايج  به  توجه  با   
10 مدل بهينه در فرآيند نمونه گيري، تعداد 4533 از 10هزار تکرارهاي موثر بوده است. بنابراين 
1. Analytical
2. Numerical
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مي توان نتيجه گرفت که احتمال وقوع 10 مدل بهينه ي فوق در ميان 10 هزار مدل طراحي شده 
45/33 درصد است.

جدول )4(: احتمال وقوع مدل هاي بهينه

احتمال�پسين�
)عددي(

احتمال�پسين�
)تحليلي(

مدل�ها

26/8936/481
20/1918/882
6/757/953
7/816/694
8/896/595
8/385/686
2/324/877
3/154/598
11/074/299
4/543/9810

منبع: يافته هاي پژوهش

جدول )5( نشان دهنده ميانگين وزني ضرايب، ميانگين انحراف معيار و احتمال تاثيرگذاري هر يک 
از متغيرهاي مورد نظر بر صادرات کشورهاي در حال توسعه است که توسط نرم افزار گزارش شده است.

جدول )5(: ميانگين وزني ضرايب متغيرهاي الگو

متغير*�
ميانگين�

وزني�ضرايب�
پسين

ميانگين�انحراف�
معيار�ضرايب�

پسين

احتمال�
متغيرها

0/18660/0186100درجه باز بودن تجاري
0/15690/052896/14درصد پس انداز ناخالص داخلي از توليد ناخالص داخلي

0/08890/088956/64درصد تعرفه و ساير عوارض گمرکي واردات از درآمد مالياتي
0/08750/092253/23تعداد کاربران اينترنت )در هر 100 نفر(
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ادامه جدول )5(: ميانگين وزني ضرايب متغيرهاي الگو

متغير*�
ميانگين�

وزني�ضرايب�
پسين

ميانگين�انحراف�
معيار�ضرايب�

پسين

احتمال�
متغيرها

0/28690/308250/40-نرخ تورم )شاخص قيمت مصرف کننده(
0/19970/244744/72-نرخ تورم )تعديل کننده توليد ناخالص داخلي(

0/04890/083431/94-سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از کل
0/00010/000221/74توليد ناخالص داخلي سرانه

0/00510/02868/51-نرخ بهره حقيقي
0/00010/00006/84-جمعيت

0/00290/02876/36-سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل
0/00040/00846/01تعداد مشترکان تلفن همراه )در هر 100 نفر(

0/34334/20785/59رشد اقتصادي
0/00010/00014/31-نرخ ارز رسمي

درصد جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به داخل از 
توليد ناخالص داخلي

-0/00210/02663/09

* بر اساس نتايج، متغيرهاي نرخ ارز موثر واقعي، نرخ سود بانکي، حمل و نقل هوايي، نسبت تعداد هواپيماهاي 
بخش  در  اشتغال  درصد  جمعيت،  به  )کيلومتر(  راه آهن  مسير  نسبت  راه آهن،  خطوط  جمعيت،  به  خروجي 
کشاورزي از کل اشتغال، درصد اشتغال در بخش صنعت از کل اشتغال، نرخ سواد )درصد افراد باسواد 15 ساله 
و باالتر(، درصد ثبت نام مدارس متوسطه، درصد مخارج عمومي آموزش از کل مخارج دولت، نرخ مشارکت و 
درصد نيروي کار با تحصيالت راهنمايي از کل نيروي کار تاثيري بر صادرات کاالها و خدمات کشورهاي مورد 

بررسي نداشته و از اين رو از جدول نتايج نهايي حذف شده اند.
منبع: يافته هاي پژوهش

پس انداز  و  تجاري  بودن  باز  درجه  که  دريافت  مي توان  بررسي،  مورد  متغيرهاي  در  دقت  با 
ناخالص داخلي در توضيح صادرات کاالها و خدمات کشورهاي در حال توسعه داراي اهميت قابل 
توجهي هستند. به طوري که درجه باز بودن تجاري و پس انداز ناخالص ملي به ترتيب با احتمال 
تاثير 100 و 96/14 درصد و ميانگين وزني 0/1866 و 0/1569، يکي از اجزاي هر 10 مدل بهينه 

هستند.
نتايج به دست آمده نشان مي دهند نرخ ارز رسمي داراي عالمت منفي بوده و با احتمال تاثير 
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4/31 درصد اثر بسيار ناچيزي بر صادرات دارد. نرخ ارز موثر واقعي نيز تاثيري بر ميزان صادرات 
کاالها و خدمات در کشورهاي در حال توسعه نداشته است. علت احتمال تاثير نزديک به صفر نرخ 
ارز بر صادرات را مي توان به متفاوت بودن ساختار بازارها و نيز منبع تامين نهاده ها در کشورهاي 
بازار و منبع  تاثير نوع  بر ميزان صادرات تحت  ارز  اثر نرخ  مختلف دانست. قباًل گفته شد که نوع 
تامين نهاده اي توليدي است. بنابراين بي اهميت بودن اين متغير در تعيين ميزان صادرات کاالها و 
خدمات در مطالعات بين المللي دور از انتظار نيست. در واقع مي توان گفت با اين که اثر نرخ ارز بر 
صادرات در طول زمان انکارناپذير است، اما در مطالعات مقطعي لزومي بر اين تاثير نيست، يعني 
بيشتري  صادرات  ميزان  دارند،  کمتري  ارز  نرخ  که  کشورهايي  که  داشت  قطعي  انتظار  نمي توان 

داشته باشند.
ماليات هاي  با  رابطه  در  که  فرضيه  هايي  از  يکي  شد،  بيان  نيز  نظري  مباني  در  که  همان طور 
اثر  ماليات مي تواند  نوع  اين است که  است،  واردات، مطرح  از جمله عوارض گمرکي  غيرمستقيم، 
مثبتي بر صادرات داشته باشد. با دقت در جدول )5( مي توان اين فرضيه را تاييد كرد. شايان ذکر 
است که احتمال تاثير اين متغير 56/64 درصد است و يکي از اجزاي پنج مدل از 10 مدل بهينه 

است.
حاصل  نتيجه  اين  زيرساخت ها،  و  ارتباطي  امکانات  متغيرهاي  به  مربوط  نتايج  بررسي  با 
)شاخص هاي  اينترنت  کاربران  تعداد  و  همراه  تلفن  مشترکان  تعداد  متغير  دو  که  مي  شود 
مي  شود  مشاهده  البته  است.  داشته  کشورها  صادرات  ميزان  بر  مثبتي  اثر  ارتباطي(  امکانات 
کاربران  سرانه  تعداد  متغير  اما  است،  درصد(  شش  )حدود  ناچيز  اول  متغير  تاثير  احتمال  که 
اينترنت با احتمال تاثير حدود 53/23 درصد داراي اهميت نسبتًا بااليي بوده و يکي از اجزاي 
با مطالعه  بر ميزان صادرات سازگار  اين دو متغير  اثر مثبت  بهينه است.  10 مدل  از  پنج مدل 
کومار )1998( است که به اين نتيجه رسيده است که دو متغير مذکور اثر مثبت و معني داري 

بر صادرات دارند.
اثر کاهنده اي بر  انتظار مي رفت تورم  با توجه به نتايج حاصله، مشاهده مي  شود همان طور که 
ميزان صادرات کاالها و خدمات داشته است. اين متغير جزو عوامل تقريبا بااهميت بوده و احتمال تاثير 

آن بر صادرات حدود 50 درصد است.
همان طور که از جدول )5( بر مي آيد، با وجود اين که عالمت ميانگين وزني ضرايب مربوط به متغير 
توليد ناخالص داخلي، فرضيه مثبت بودن اثر آن بر صادرات را تاييد مي کند، اما اثر اين متغير بر صادرات 
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چندان بااهميت نبوده و يکي از اجزا فقط دو مدل از 10 مدل بهينه است. مي توان اين نتيجه را به بسته 
بودن نسبي کشورهاي در حال توسعه نسبت داد. چرا که همان طور که قباًل گفته شد، در اقتصادهاي 

بسته باال بودن توليد ناخالص داخلي منجر به افزايش ميزان صادرات کاالها و خدمات نمي  شود.
 با توجه به نظريه هاي موجود، آنچه در مورد بخش کشاورزي و بخش صنعت انتظار مي رفت اين 
بود که باال بودن سهم بخش صنعت اثر مثبت و باال بودن سهم بخش کشاورزي اثر معکوسي بر ميزان 
صادرات خواهد داشت. با دقت در جدول )5( مي توان اين فرضيه را تاييد كرد. احتمال تاثير متغير 
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي حدود 32 درصد بوده و يکي از اجزاي چهار مدل از 10 مدل بهينه 
است. اما با وجود مثبت بودن اثر سهم بخش صنعت بر صادرات، احتمال تاثير اين متغير ناچيز بوده 
و حدود 6/5 درصد است. اما بر خالف انتظار، ميزان سهم اشتغال بخش کشاورزي و صنعت از کل 
اشتغال تاثير با اهميتي بر صادرات نداشته اند که اين امر مي تواند ناشي از عدم تخصيص بهينه نيروي 
کار در اين بخش ها در کشورهاي در حال توسعه باشد. چرا که عدم تخصيص کاراي نهاده ها منجر به 
عدم بهره وري کافي در بخش مربوطه خواهد شد و بنابراين باال بودن سهم اشتغال در يک بخش خاص 

لزوما منجر به باال بودن سهم آن بخش از توليد يک کشور نخواهد بود.
از متغيرهاي مربوط به آموزش و همچنين کيفيت نيروي کار،   مشاهده مي  شود که هيچ يک 
تاثيري بر ميزان صادرات کاالها و خدمات کشورهاي در حال توسعه نداشته اند. علت اين امر را مي توان 

به عدم کارايي نظام آموزشي و عدم تربيت نيروي کار ماهر با کارايي باال نسبت داد.
يافته هاي اين مطالعه داللت بر اين دارد که عالوه بر متغيرهاي يادشده، متغيرهاي مربوط به نرخ 
بهره بانکي، جمعيت، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز اثر ناچيز و قابل اغماضي بر 

ميزان صادرات کاالها و خدمات کشورهاي در حال توسعه داشته اند.

نتيجه�گيري�و�توصيه�هاي�سياستي
امروزه ارتباط اقتصادي فرامرزي کشورها در رشد و توسعه اقتصادي آنها نقش بسزايي دارد. به 
خصوص در کشورهاي در حال توسعه به دليل نامناسب بودن وضعيت اقتصادي و نياز به آزادسازي 
يافته  ويژه اي  اهميت  روند صادرات در کشورهاي مذکور  اين وضعيت، مطالعه  بهبود  براي  تجاري 
تعيين کننده ي  عوامل  تاثير  از  آگاهي  راستا،  اين  در  موثر  اقدامات  پيش نياز  ديگر  سوي  از  است. 
عملکرد  علمي،  و  منطقي  سياست هاي  اتخاذ  با  بتوان  تا  است  خدمات  و  کاالها  صادرات  ميزان 
رويکرد  از  استفاده  با  حاضر  مطالعه  بنابراين،  داشت.  جامعه  در  نابرابري  کاهش  جهت  در  موثري 
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عوامل  بررسي  به   )BMA( بيزيني  مدل  ميانگين گيري  روش  کار گيري  به  و  بيزيني  اقتصاد سنجي 
 2012 تا   2006 دوره  در  توسعه  در حال  در کشورهاي  و خدمات  کاالها  ميزان صادرات  بر  موثر 
باز بودن تجاري و درصد پس انداز ناخالص  پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد درجه 
بيشترين اهميت در  تاثير 100 و 96/14 درصد داراي  با احتمال  ناخالص داخلي  توليد  از  داخلي 
توضيح ميزان صادرات در کشورهاي در حال توسعه بوده اند. همچنين درصد تعرفه و ساير عوارض 
بااهميتي  نسبتا  تاثير  داراي  تورم  نرخ  و  اينترنت  کاربران  تعداد  مالياتي،  از درآمد  واردات  گمرکي 
تا  را  متغيرها  اين  اثر  جهت  مربوطه،  فرضيه هاي  که  است  ذکر  شايان  بوده اند.  صادرات  ميزان  بر 
حد زيادي تاييد مي کنند. در مورد سهم بخش کشاورزي و بخش صنعت نيز مطالعه حاضر به اين 
نتيجه رسيده است که همان طور که انتظار مي رفت اثر باال بودن سهم کشاورزي بر ميزان صادرات 
و  مثبت  صادرات  بر  بخش صنعت  سهم  بودن  باال  اثر  و  درصد   32 احتمال حدود  داراي  و  منفي 
تاثيرگذاري سهم اشتغال در بخش هاي مذکور  از عدم  داراي احتمال بسيار ناچيز است. همچنين 
بر ميزان صادرات مي توان به اين نتيجه رسيد که تخصيص بهينه نيروي کار در بخش هاي اقتصاد 
انجام نگرفته و بنابراين باال بودن سهم اشتغال در يک بخش خاص لزوما منجر به باال بودن سهم 
آن بخش از توليد در کشورهاي مورد بررسي نشده است. نتايج همچنين حاکي از آن است که دو 
متغير مربوط به امکانات ارتباطي )تعداد مشترکان تلفن همراه و تعداد کاربران اينترنت( اثر مثبتي 
بر ميزان صادرات کشورها دارد که از اين ميان متغير دوم داراي اهميت به نسبت بااليي بوده است. 
در مورد متغيرهاي آموزشي و کيفيت نيروي کار نيز مشاهده شد هيچ يک از متغيرهاي آموزشي و 
کيفيت نيروي کار، تاثيري بر ميزان صادرات نداشته  اند که علت اين عدم تاثيرگذاري را مي  توان به 
عدم کارايي نظام آموزشي و در نتيجه تربيت نشدن نيروي کار ماهر و به دنبال آن افزايش کارايي 
نسبت داد. به عالوه، آنچه نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد اين است که نرخ ارز داراي احتمال و 
ميزان تاثير پايين و کم اهميتي بر صادرات کاالها و خدمات است و علت آن را مي توان به تفاوت در 
ساختار بازارها و در نتيجه نوع و ميزان تاثير نرخ ارز بر صادرات در کشورهاي مختلف نسبت داد. 
بر اساس يافته هاي اين پژوهش، ساير متغيرهاي تحت بررسي از جمله نرخ سود بانکي، جمعيت، 
رشد اقتصادي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي اثر ناچيز و قابل اغماضي بر ميزان صادرات کاالها 

و خدمات کشورهاي در حال توسعه داشته اند.
در پايان با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، پيشنهادهاي زير جهت سياستگذاري 

ارائه مي  شود:
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- انديشيدن تمهيداتي جهت کاهش تورم
- توسعه و تجهيز کارآمد نظام آموزش رسمي به گونه اي هماهنگ و متناسب با نيازهاي جامعه 

جهت تقويت و بهبود کارايي نيروي کار
- اعمال سياست هاي مناسب ارزي توسط بانک مرکزي جهت تعيين نرخ ارز و در نتيجه جلوگيري 

از کاهش يا ثابت ماندن نرخ ارز در شرايط تورمي که منجر به کاهش صادرات خواهد شد.
- تخصيص بهينه نيروي کار ميان گروه هاي کشاورزي، صنعتي و خدمات جهت افزايش کارايي

- نظارت بر وضع و ايجاد تناسب منطقي در ميزان ماليات هاي غيرمستقيم.
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