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  چكيده

حائز اهميت بوده و  ارنرخ ارز در تعيين قدرت رقابتي صادرات كشورها بسي، مطابق مدلهاي انتقال اثر نرخ ارز

اثرات نرخ ارز بر قيمت صادرات مي تواند در برنامه ريزي هاي توسعه صادرات ايفاي نقش  اندازه انتقال تعيين

شده است در چارچوب نظري مدلهاي انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده  سعي حاضر در مقاله ،در اين راستا. نمايد

تا 1350قيمت صادرات غيرنفتي اقتصاد ايران طي دوره  خ ارز براثرات نرميزان انتقال  ARDLاز تكنيك 

  .مورد آزمون قرار گيرد1386

يافته هاي تجربي تحقيق نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معني داري بين نرخ ارز و شاخص قيمت 

اخص ش) كاهش ارزش پول ملي(صادرات وجود دارد، به طوري كه طي دوره مورد بررسي، با افزايش نرخ ارز 

) Pass-Through(در نتيجه ميزان انتقال اثر نرخ ارز. قيمت صادرات به طور معني دار افزايش يافته است

 . باشد مي كامل و به قيمت وارداتي كشور مقصد برابر صفرتقريباً به قيمت صادرات كشور 

ندگان در مواجهه با صادركن ،به عبارت ديگر، نتايج تجربي تحقيق داللت بر اين دارد كه در اقتصاد ايران

، قيمت صادرات را افزايش داده و به اين ترتيب، تغيير نرخ ارز تأثير )افزايش نرخ ارز(كاهش ارزش پول ملي

  .استكشور مقصد نداشته  پرداختيچنداني بر قيمت 

 

  صادرات غيرنفتي ،شاخص قيمت صادرات ،اقتصاد ايران ،مدل انتقال اثر نرخ ارز :دييواژگان كل

  JEL:E31, F30, F41يطبقه بند
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  مقدمه -1

يكي از مي تواند نشان داد كه گسترش صادرات  1990تجربه كشورهاي شرق آسيا در دهه 

اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه  مهم و اثربخش جهت دستيابي به رشد راهكارهاي بسيار

صرفي، حركت اين است كه در نبود بازارهاي داخلي گسترده براي كاالهاي م و علت. محسوب شود

 در مسير صنعتي شدن و گسترش توليد به مقياس كارا، تنها از طريق افزايش صادرات ممكن

به رقابت پذيري نسبي محصوالت  ،بديهي است كه ميزان موفقيت صادرات هر كشور. باشد مي

يكي از شاخص هاي متداول رقابت پذيري صادرات، شاخص . بستگي دارد توليدكنندگان آن كشور

   1باشدادرات ميقيمت ص

در اين . شود محسوب مي صادرات كشورها يمتقكننده يكي از عوامل مهم تعيين نرخ ارز، 

كشش قيمت صادرات نسبت به نرخ  بر قيمت صادرات، ERPT(2("انتقال اثر نرخ ارز"راستا، عبارت 

ات يك دهد؛ به طوري كه اگر به ازاي يك درصد تغييرات نرخ ارز، قيمت صادر مي ارز را نشان

درصد تغيير كند، انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صادرات كامل بوده و در صورتي كه عكس العمل 

قيمت صادرات نسبت به تغييرات نرخ ارز، كمتر از يك درصد باشد، انتقال اثر نرخ ارز ناقص خواهد 

ن در مقابل بنابراين، انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت صادرت زماني رخ مي دهد كه صادركنندگا. بود

اين نوع واكنش . دهند) كاهش(نرخ ارز، قيمت كاالي صادراتي خود را افزايش) كاهش(افزايش

صادركنندگان در مقابل تغييرات نرخ ارز سبب خواهد شد كه اثرات اوليه تغييرات نرخ ارز بر 

افته ي) كاهش(نرخ ارز صادرات حقيقي افزايش) كاهش(صادرات حقيقي تعديل شود؛ زيرا با افزايش

يافته و اثرات ) افزايش(قيمت صادرات، مقدار حقيقي صادرات كاهش) كاهش(و از اين رو با افزايش 

  . اوليه تغييرات نرخ ارز را تعديل مي كند

در صورتي كه صادركنندگان به دنبال حفظ يا افزايش سهم بازاري خود در بازارهاي مقصد 

 3ات بر حسب پول داخلي، متمايل به صفر خواهد بودباشند، مقدار انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت صادر

و در چنين شرايطي، به دليل افزايش قدرت رقابتي در بازارهاي جهاني، ميزان صادرات حقيقي 

افزايش خواهد يافت و چنانچه مقدار انتقال اثر نرخ ارز كامل باشد، مي توان استدالل كرد كه قدرت 

  . مانده و در نتيجه، صادرات حقيقي بدون تغيير خواهد ماند رقابتي صادرات در بازارهاي جهاني ثابت

                                                                                                                   
1. Lipsey 

2. Exchange Rate Pass-Through 

به قيمت صادرات كشور مبدأ ) Pass-Through(در اين حالت اصطالحاً گفته مي شود كه ميزان انتقال اثر . 3

بنابراين، . برابر صفر مي باشد) بر حسب پول خارجي(اتي كشور مقصد كامل و به قيمت وارد) برحسب پول داخلي(

  .مجموع ميزان انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات كشور مبدأ و قيمت واردات كشور مقصد، برابر واحد است
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اند، ليكن تعداد مطالعاتي كه اين پرداخته ERPT اگرچه مطالعات تجربي فراواني به موضوع

موضوع را در چارچوب ساختار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار داده اند، 

است كه براي اقتصادهاي در حال توسعه و بخصوص  اين در حالي. چندان قابل توجه نمي باشد

نمايند، بررسي ميزان انتقال اثر نرخ ارز بر   مي كشورهايي كه استراتژي توسعه صادرات را دنبال

بايد تغييرات  مي شود؛ چرا كه در اين كشورها  مي قيمت صادرات، موضوعي مهم و حياتي محسوب

  .ها در بازارهاي صادراتي را حفظ نمايدنرخ ارز به گونه اي باشد كه رقابت پذيري آن

با تكيه بر  1370نشان داده شده است، در ايران تا اوايل دهه ) 1(همان طور كه در نمودار

رسمي  درآمدهاي نفتي و اعمال سياست ارزشگذاري بيش از حد ريال در مقابل دالر، نرخ ارز

و به  1372از سال . ي داشته استيادزفاصله  ،هنمود مي غيرواقعي بوده و از سطحي كه بازار تعيين

مواجه شده است و پس از آن  يروند اين متغير با جهش قابل توجه ،دنبال يكسان سازي نرخ ارز

همزمان با . رو به افزايش بوده است 1386در خور توجه تا سال  افزايشپس از  1382نيز در سال 

روند صادرات  1370از اوايل دهه  ،دهد مي نشان) 2(تغييرات نرخ ارز همان طور كه نمودار شماره 

  . غيرنفتي رو به افزايش بوده است

نمايد كه آيا افزايش در   مي اين سؤال را ايجاد ،همسويي مشاهده شده در روند اين دو متغير

 نتيجه تعديل نرخ ارز به سمت نرخ بازاري آن و ارزان شدن صادرات ،صادرات غيرنفتي كشور

تواند مثبت باشد كه افزايش نرخ ارز بر قيمت صادرات  مي ن سؤالدرصورتي جواب اي د؟باش مي

غيرنفتي بر حسب پول ملي تأثيري نداشته باشد و بخش اعظم اين تغيير به قيمت پرداختي 

به طوري كه با افزايش نرخ ارز، قيمت كاالهاي صادراتي بر  ؛كشورهاي مقصد منتقل شده باشد

، كاالي صادراتي براي خارجيان ارزانتر شده و تقاضاي حسب پول خارجي كاهش يافته و در نتيجه

  . آن افزايش مي يابد

با توجه به لزوم توسعه صادرات غيرنفتي، شناسايي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري اين نوع 

با استفاده  ،در اين مطالعه ،بر اين اساس. شود مي صادرات از اولويت هاي پژوهشي كشور محسوب

ا وقفه هاي گسترده به بررسي ميزان تأثير اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات از الگوي خود توضيح ب

ابتدا با ساختار كلي  ،به اين منظور. شود مي پرداخته 1386تا 1350غيرنفتي كشور طي دوره 

موجود در حوزه آشنا شده و سپس مروري اجمالي به برخي از مطالعات تجربي  ERPTمدلهاي 

ERPT  به تحليل  ،شده العات تجربي ارائهطمباني نظري و م رتكيه ب با ،و در نهايتخواهد شد

تجربي موضوع در ايران پرداخته و نتايج به دست آمده جهت كاربردهاي سياستي جمع بندي 

  .خواهد شد
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  تحقيق نظري انيمب -2

شروع شده  1970در زمينه انتقال نرخ ارز بر قيمت واردات از دهه   ERPTمطالعات اوليه درحوزه 

)Goldberg and Knetter, 1997(بعدها محدوده اين مطالعات به بررسي اثر نرخ ارز بر سطح  ، اما

در اين بخش، چارچوب . قيمت توليدات داخلي و صادرات بر حسب پول داخلي نيز گسترش يافت

  .مورد بحث قرارمي گيرد ERPTكلي مطالعات 

وجود بازارهاي رقابت با فرض  )Mundell 1963 & Fleming 1962 ( فلمينگ -مدل ماندل

ايش ارزش پول ملي زدهد كه اف مي نشان ،چسبندگي دستمزدهاي اسمياني و فرض كامل جه

) Athukorala, 1991 (آتوكوراال . شود مي منجر به كاهش قدرت رقابت صادرات و افزايش واردات

با كنار گذاشتن  كه استدالل مي كنند) Athukorala and Menon, 1994 (و آتوكوراال و منون 

خود در  1سود حاشيهت كامل، صادركنندگان ممكن است به وسيله كاهش فرض وجود بازار رقاب

 ،بنابراين. قدرت رقابتي خود را در بازارهاي جهاني حفظ كنند ،مواجهه با افزايش ارزش پول ملي

ابيسيگ و لين يوك . صادرات نخواهد شد يافزايش ارزش پول ملي باعث كاهش قدرت رقابت لزوماً

)Abeysighe and Lin Yeok, 1998( براساس مدلهاي انتقال اثر نرخ نمايد كه  مي عنوان

 :صادركنندگان در مواجهه با افزايش ارزش پول ملي دو رويكرد دارند ،)ERPT(ارز

لذا شود، مي  تركاالهاي صادراتي براي خارجيان گران ،با توجه به اينكه با افزايش ارزش پول ملي

 آنقدر قيمت صادرات برحسب پول داخلي را ،سود خودتوانند با تكيه به حاشيه صادركنندگان مي

را از دست  بازار خودداشتن قيمت صادرات بر حسب پول كشور مقصد، كاهش دهند تا با ثابت نگه

تمامي تغييرات نرخ ارز به قيمت كاالي صادراتي بر حسب پول ملي جذب  ،دراين حالت. ندهند

كشور مقصد بر حسب پول رايج كشور ) ارداتو(به هيچ وجه به قيمت پرداختي ،شده و اين اثر

به قيمت  2شود كه ميزان انتقال اثر مي گفته اصطالحاً ،در اين حالت كه نخواهد شدمقصد منتقل 

 ،در صورتي كه صادركنندگان در قبال افزايش ارزش پول ملي. باشد مي صادرات كشور مبدأ كامل

لي نباشند، تمامي اثر كاهش نرخ ارز به حاضر به كاهش قيمت صادراتي كاالي خود برحسب پول م

 گفته ،اين حالت قيمت پرداختي كشور مقصد برحسب پول رايج آن كشور منتقل خواهد شد و در

  .باشد مي به قيمت صادراتي كشور مبدأ برابر صفر نرخ ارز شود كه انتقال اثر مي

رفتار بنگاه هاي كند كه در بازارهاي رقابت ناقص هرچه استدالل مي) Ohno, 1989(اونو 

صادركننده به سمت حفظ سهم بازاري در كشور مقصد متمايل باشد، ميزان اثر گذاري نرخ ارز بر 

  . قيمت صادرات كمتر خواهد بود

                                                                                                                   
1. Mark-Up 

2. Pass-Through 
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نمايد كه در بازارهاي رقابت ناقص، سطح قيمتي كه   مي عنوان) Knetter, 1993(نتر 

ينه نهايي توليد و حاشيه سود بنگاه گزينند، به دو عامل مهم هز مي هاي صادركننده بر بنگاه

نمايد كه اگر بنگاه استرانژي حفظ قيمت صادرات بر حسب پول رايج   مي وي اشاره. بستگي دارد

 "را دنبال نمايد، آنگاه تغييرات نرخ ارز، در حاشيه سود جذب شده و تماما LCPS( 1(كشور مقصد

هور خواهد نمود و به قيمت واردات در قيمت صادرات بر حسب پول داخلي يا همان كشور مبدأ ظ

   .كشور مقصد منتقل نخواهد شد

اوالً، با : دانندنيز اثر گذاري نرخ ارز بر قيمت صادرات را ناشي از دو عامل ميآتوكوراال و منون 

تغييرات نرخ ارز، قيمت نهاده هاي وارداتي و در نتيجه، هزينه نهايي توليد تغيير نموده و با توجه به 

باشد، قيمت صادرات مترين عامل در تعيين سطح قيمت صادرات، هزينه نهايي توليد مياينكه مه

ثانياً، با توجه به اينكه مقدار رقابت پذيري بنگاه صادركننده را قيمت . نيز تغيير خواهد نمود

نمايد،  مي كاالهاي صادراتي وي برحسب پول كشور مقصد در مقايسه با قيمت ساير رقبا تعيين

، تغييرات نرخ ارز از طريق تغيير رقابت پذيري و سهم بازاري بنگاه صادركننده، وي را در بنابراين

  .نمايد مي جهت تعديل قيمتهاي خود تحريك

نيز مهمترين كانال اثر گذاري نرخ ارز بر قيمت صادرات را وجود ) Bussier, 2007(بوسيير 

ه سود بنگاه صادركننده در مقابل كند كه هرچه حاشيوي بيان مي. نمايدحاشيه سود عنوان مي

. تغييرات نرخ ارز انعطاف پذيرتر باشد، مقدار انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صادرات بيشتر خواهد بود

توان عنوان نمود كه مقدار انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صادرات به دو  مي بر اساس مباحث فوق،

  :باشد مي عامل مهم وابسته

  

 به نهاده هاي وارداتي وابستگي صادرات )الف

به  يصادراتتوليد كاالهاي زماني كه  )Ghosh and Rajan, 2007(راجان  و گوشبه اعتقاد 

افزايش ارزش پول ملي اگر چه ممكن است منجر وابسته است،  اي وارداتياوليه و واسطه هاي نهاده

مت واردات همراه شدن صادرات شود اما چون اين افزايش قيمت صادرات با كاهش قي تربه گران

از طريق  به دليل كاهش هزينه نهايي،نمايد كه  مي است، اين امكان را براي صادركنندگان فراهم

بازارهاي صادراتي حفظ در قدرت رقابت خود را  ،كاهش قيمت صادرات بر حسب پول داخلي

صادرات را اما در كشورهايي كه نهاده ها و كاالهاي واسطه اي وارداتي سهم اندكي در . نمايند

قدرت رقابت  ،، افزايش ارزش پول ملي)مثل كشورهاي صادركننده خدمات( دهندتشكيل مي

                                                                                                                   
1. Local Currency Price Stability 
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 قيمتدهد و امكان حفظ اين قدرت براي آنها از طريق كاهش   مي صادركنندگان داخلي را كاهش

بنابراين، با افزايش سهم واردات كاالهاي . گردد مي بسيار سخت شده و حتي موجب زيان دهي آنها

شود و نرخ ارز بر قيمت صادرات  مي ميزان جذب اثر نرخ ارز بيشتر فراهم ،سرمايه اي از كل واردات

  . تأثير بيشتري خواهد داشت

  

 استراتژي قيمت گذاري بنگاه هاي صادركننده ) ب

 )Marazzi et al., 2005( مرازي و همكاران و) Compa and Goldenberg, 2002 ( كامپا و گلدنبرگ

نمايند كه استراتژي قيمت گذاري بنگاه هاي صادركننده به ساختار بازار مقصد و به  مي عنوان

اگر صادركننده با رقابت شديد در بازار . عبارت بهتر، ميزان رقابت در بازارهاي مقصد بستگي دارد

تغيير در  ،در اين حالت .نخواهد بود PTMمطابق با  ،كند مي مقصد مواجه نباشد، قيمتي كه تعيين

قيمت واردات به صورت كامل به در قيمت صادرات بر حسب پول كشور مبدأ جذب نشده و رخ ارز ن

اگر بازار مقصد بسيار رقابتي  ،برعكس. شودمنتقل مي بر حسب پول رايج آن كشور كشور مقصد

در حاشيه نرخ ارز  اتباشد، بنگاه سعي خواهد كرد تا سهم بازاري خود را از طريق جذب كامل تغيير

   .حفظ نمايدد سو

معتقد است كه مقدار اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت صادرات به نوع ) Meurers, 2003(ميوررز 

نرخ ارز دائمي  اتتغيير درحالتي كه ERPT اندازه نشان داد كهوي . تغييرات نرخ ارز وابسته است

ر تيلوو  ارز اندازه تغيير نرخ )1987(كروگمن .استبيشتر  - نسبت به زماني كه گذراست - باشد

)Taylor, 2000( مقصد را در ميزان كشور  ساختار اقتصادERPT همچنين . مؤثر دانسته اند

واردات و تركيب  به ساختار ERPTميزان معتقدند  )Marazzi. et al., 2005( مارازي و همكاران

   .باشدكشور مقصد نيز وابسته مي

  

 تحقيق تجربي پيشينه -3

بررسي تأثير نرخ ارز بر قيمت كاالهاي تجاري پرداخته اند كه بسياري از آنها در مطالعه  مطالعات تجربي فراواني به

اغلب به بررسي اثر انتقالي نرخ ارز بر قيمت واردات پرداخته اند اين مطالعات . گلدن برگ و نتر مرور شده است

)Feinberg, 1989; Goldberg, 1995; Hooper & Mann, 1989; Campa & Goldberg, 2002 .(

گروه محدودي از اين مطالعات نيز به بررسي مقدار انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صادرات پرداخته اند 

اثر انتقالي نرخ ارز بر قيمت ) Ohno, 1989(اونو  .در اين قسمت به اختصار مرور مي شودكه 

كه اثر نرخ فته است صادرات را در دو كشور ژاپن و اياالت متحده مورد بررسي قرار داده و نتيجه گر

به ) Knetter, 1993(نتر . باشد مي ارز بر قيمت صادرات در كشور ژاپن بيش از اياالت متحده
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بررسي اثر نرخ ارز بر رفتار قيمت گذاري صادركنندگان كشورهاي ژاپن، انگليس، آلمان و اياالت 

نيمي از تغييرات نرخ ارز براساس نتايج اين مطالعه، در كشور ژاپن نزديك به . متحده پرداخته است

اياالت  و در 36/0و آلمان  37/0اين مقدار در كشور انگليس . شود مي به قيمت صادرات منتقل

در يك مطالعه ديگر، به بررسي اثر نرخ ارز در ) 1992(گاگنون و نتر . بوده است 009/0متحده تنها 

لعه، دو متغير نرخ ارز اسمي و هزينه در اين مطا. سه كشور ژاپن، آلمان و اياالت متحده پرداخته اند

نتايج اين مطالعه نيز . نهايي توليد براي تبيين رفتار متغير قيمت صادرات در نظر گرفته شده است

دهد كه انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صادرات در ژاپن قابل توجه بوده، در آلمان ناچيز و در  مي نشان

  . صفر است "اياالت متحده تقريبا

در مطالعه خود نشان داده است كه در بلندمدت اثر انتقالي نرخ ارز بر ) Swift, 2002(سويفت 

نيز در كشور ژاپن ) Sasaki, 2002(ساساكي . باشد  مي 36/0قيمت صادرات در كشور استراليا برابر

نشان داده است كه انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صادرات به مقصد اياالت متحده بسيار باال و به 

نتايج مطالعه حق و . باشد  مي صفر "رهاي اروپايي ناچيز و به كشورهاي آسياي شرقي تقريباكشو

در كشور بنگالدش نشان دهنده اثر انتقالي كامل نرخ ارز ) Haque and Razzaque, 2004(رزاق 

به بررسي اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات  7بوسيير در كشورهاي گروه . باشد مي بر قيمت صادرات

ته  و نشان داده است كه در كشورهاي ژاپن، فرانسه، ايتاليا، انگليس، كانادا، دانمارك و اياالت پرداخ

 24/0،22/0، 32/0، 39/0رتيب برابر با متحده، اثر لگاريتم نرخ ارز بر لگاريتم قيمت صادرات به ت

يمت باشد و به عبارت ديگر، قيمت صادرات كشور ژاپن بيشترين و ق مي 08/0و  08/0، 17/0

  . صادرات اياالت متحده كمترين حساسيت را به تغييرات نرخ ارز مربوطه دارند

در مطالعه اي به مقايسه اثر انتقال نرخ ارز ) Vigfusson et al., 2007(ويگفوسن و همكاران 

 نتايج مطالعات آنها نشان. بر قيمت صادرات چندين كشور اروپايي، آمريكايي و آسيايي پرداخته اند

كه اين اثر در كشورهاي آسيايي، بيشترين مقدار و دركشوهاي اروپايي، كمترين مقدار را  دهد مي

به بررسي اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات كشور ) Parsons and Sato, 2007(پارسونز و ساتو . دارد

قال اثر آنها نشان داده اند كه انت. ژاپن به سه بازار اياالت متحده، اروپا و آسياي شرقي پرداخته اند

نرخ ارز به قيمت صادرات به مقصد اياالت متحده، بسيار باال و به كشورهاي آسياي شرقي، بسيار 

در كشور هند نشان داده اند كه  (Mallick & Marques, 2008)ماليك و ماركوئز . باشد  مي پايين

  عزيز . دشو مي متاثر 32/0به ازاي يك درصد تغيير نرخ ارز، قيمت صادرات حداكثر به اندازه

) Aziz, 2009 ( اثر انتقالي نرخ ارز بر قيمت صادرات كشور بنگالدش را مورد بررسي قرار داده و

درصد قيمت صادرات را متاثر  91/0نتيجه گرفته است كه يك درصد تغيير در نرخ ارز، نزديك به 

  . نمايدمي



  1390 پاييز ـ ومسـ شماره  يازدهمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال  

 

119

بر حسب پول (دراتدهد كه انتقال اثر نرخ ارز به قيمت صا مي مرور مطالعات تجربي نشان

باشد و در كشورهايي كه داراي  مي در كشورهاي داراي قدرت رقابت باال به مراتب كمتر) ملي

  . باشند، قابل توجه است مي قدرت رقابت پذيري پايين

  

  روش شناسي تحقيق - 4

براي اين منظور، ابتدا مباني نظري مدل تجربي . در اين قسمت روش شناسي تحقيق ارايه مي شود

وضيح متغيرهاي تحقيق ارايه شده و در ادامه، پس از بيان جامعه آماري و دوره زماني تحقيق، و ت

  .روش تخمين مدل به اختصار توضيح داده مي شود

  

  مدل تحقيق -1- 4

در اين بخش، سعي مي شود يك چارچوب تحليلي ساده براي استخراج مدل تجربي ميزان انتقال 

كه  ERPTچارچوب كلي مطالعات در واقع در اين بخش، . ه شوداثر نرخ ارز بر قيمت صادرات اراي

و ) Vigfusson et al., 2007(سن و همكاران وبرگرفته از چندين مطالعه مختلف از جمله ويگف

   .گرفته و يك مدل تجربي ارايه مي شودقرار و بررسي مورد بحث  ،باشد مي )Aziz, 2009 (عزيز 

در نظر بگيريد  1يك بنگاه را در بازار . يك كاال وجود داردبازار قابل تفكيك براي  nفرض كنيد 

تابع سود بنگاه مذكور به شكل زير . نمايد مي صادر nتا  2كه محصول متمايزي را به بازارهاي 

 :خواهد بود

1 1

1 1

, ,
n n

i i i

i i

p q C q pd pm
= =

 
−  

 
∑ ∑ )1                                                                        (  

 باشدهزينه كل بنگاه مي Cو  iمقدار فروش در بازار  i ،qiقيمت محصول در بازار   piه طوري كه، ب

∑(كه تابعي از كل محصول بنگاه
=

2

1i

iq(قيمت نهاده هاي داخلي ،)pdi ( و قيمت نهاده هاي وارداتي

ام iتقاضا در بازار . باشد مي 1در رابطه فوق، همه مقادير بر حسب پول رايج كشور. است) pmi(بنگاه

شود، مقدار تقاضا براي همان طور كه مشاهده مي. باشد مي 2براي اين بنگاه به شكل رابطه 

) pci(به ميانگين قيمت ساير رقبا) pi(محصول اين بنگاه تابعي از نسبت قيمت محصول اين بنگاه

تبديل  iبه پول رايج بازار  piبراي اينكه  2در رابطه . باشددر آن بازار مي)  iبر حسب پول رايج بازار(

به ازاي يك واحدپول  1كه نشان دهنده تعداد واحدهاي پولي بازار كشور) ei(شود، آن را در نرخ ارز

  : كنيم مي باشد، ضرب مي iرايج بازار 
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,         1, ...,       0i i
i i

i i i

i i

p q
q Q other factors in co un try i i n

e pc p

e pc

  ∂
= = < 

   ∂  
 

)2  (  

ساختار بازار، موقعيت  تابع تقاضاي فوق عالوه بر رفتار مصرف كنندگان، به عواملي چون

 2با توجه به محدوديت  1با حداكثرسازي رابطه . باشد مي وابسته iدر كشور ... سيكلهاي تجاري و 

و عزيز، به قيمت تعادلي سن و همكاران وويگفو سپس با لگاريتم گيري از شرط مرتبه اول مطابق با 

  :گزيند، خواهيم رسيد مي كه بنگاه براي حداكثر سازي سود بر

( ) ( ) ( ) ( )ln ln 1 ln ,      . .i i i i i i ip M C e pc s t p M Cµ β β= + + − ≥ )3                   (  

نهايي توليد بنگاه صادركننده  هزينه MC. باشند مي iضرايب مختص بازار   iβو  �iكه در آن 

 انتظار iدر بازار  1با فرض وجود يك منحني تقاضاي متعارف براي بنگاه . باشدمي 1در بازار 

تعيين كننده  �برابر صفر باشد، تنها مقدار  βي كه در حالت. ياشد 1و  0بين  βرود مقدار مي

به صورت همزمان حاشيه  �و هم  βياشد، هم  1و  0بين  βاما زماني كه  . حاشيه سود خواهد بود

 iدر بازار  1رابطه عكس با كشش تقاضا براي محصول بنگاه  β. نمايند مي سود در هر بازار را تعيين

به يك نزديك تر خواهد بود و صادركنندگان در تعيين  βباشد، هرچه اين تقاضا بي كشش تر . دارد

اگر از رابطه . قيمت خود، بيش از حفظ قدرت رقابت، به هزينه نهايي توجه خواهند نمود و برعكس

  :نسبت به نرخ ارز مشتق بگيريم، خواهيم داشت 3

( ) ( )ln / ln 1i i ip e β∂ ∂ = − )4                                        (                                  

در اين  باشد، آنگاه كشش قيمت صادرات نسبت به نرخ ارز برابر واحد و β=0اگر بنابراين، 

باشد آنگاه به ازاي يك درصد تغيير نرخ  β=1اگر .حالت، ميزان انتقال اثر نرخ ارز كامل خواهد بود

باشد، آنگاه به ازاي يك درصد تغيير  β<0>1اگر . ارز، قيمت صادرات هيچ تغييري نخواهد نمود

  .نرخ ارز، قيمت صادرات كمتر از يك درصد تغيير خواهد نمود

در برخي مطالعات تجربي مهم مانند مطالعات گاگنون و نتر، ويگفوسن و همكاران و ) 3(رابطه 

ايه براي را به عنوان مدل پ) 3(با اين توصيف، مي توان رابطه. بوسيير نيز به كار گرفته شده است

در نتيجه، مي توان بسته به شرايط . مطالعات تجربي بررسي اثرات انتقال نرخ ارز درنظر گرفت

اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه، متغيرهاي مهم تأثيرگذار ديگري را به مدل پايه افزود تا بدين 

  .ترتيب، ضمن تبيين مناسب مدل، از ايجاد تورش تصريح جلوگيري كرد

عزيز در مطالعه خود، به كارگيري متغير درجه باز بودن تجاري را براي كشورهاي در اين راستا، 

نمايد كه براي انعكاس و كنترل تغييرات   مي وي عنوان. در حال توسعه توصيه نموده است

ساختاري در نظام تجاري كشورهاي در حال توسعه و جلوگيري از تورش تصريح آزمون اثرات 
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كشورهاي در ) 3رابطه(ادرات، استفاده از اين متغير در الگوي تجربي پايهانتقال نرخ ارز بر  قيمت ص

تواند بسيار مفيد واقع   مي حال توسعه كه بيش از ساير كشورها در معرض اين تغييرات هستند،

بنابراين، براي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه، با اضافه كردن متغير درجه بازبودن . شود

اين رابطه مي تواند اساس تخمين و تجزيه و . ل زير خواهد شدبه شك) 3(رابطه) OP(تجاري

  :هاي تجربي تحقيق قرارگيرد تحليل

0 1 2 3ln ln lnt t t i t tPX E PC OPβ β β β ε−= + + + + )5                                    (  

 :كه در آن شرح متغيرهاي مدل به صورت زير است

ln PX   1376سال پايه  سبرحغيرنفتي بلگاريتم قيمت صادرات   

ln E ارزش يك واحد دالر برحسب ريال( لگاريتم نرخ ارز رسمي اسمي(  

ln PC  1376به سال پايه  عمده فروشيلگاريتم شاخص قيمت هزينه توليد كه با 

  .گيري شده است اندازه

OP به ) مجموع صادرات و واردات(رت خارجيكه با نسبت تجا شاخص درجه باز بودن تجاري

GDP اندازه گيري شده است.  

جامعه آماري تحقيق، متغيرهاي كالن اقتصاد ايران بوده و كليه آمار و اطالعات مربوط به 

متغيرهاي مدل، از حساب هاي ملي و همچنين گزارش هاي اقتصادي بانك مركزي جمع آوري 

ر اساس امكان دسترسي به اطالعات آماري، محدوده دوره مورد بررسي اين مطالعه ب. شده است

  . باشد مي 1386تا  1350سالهاي 

  

  روش تخمين مدل - 2- 4

و آزمون مقادير  ARDLمطالعه براي تخمين الگوي تجربي و آزمون هم انباشتگي از روش در اين 

ين روش در ا. شود مي استفاده )Pesaran, Shin and Smith, 1999(پسران و همكاران 1كرانه اي

 UECM(2(به صورت الگوي تصحيح خطاي نامقيد 4براي آزمون هم انباشتگي، ابتدا رابطه شماره 

  . شود مي به صورت زير بازنويسي

0 1 2 3

1 0 0 0

0 1 1 1 2 1 3 1

ln ln ln ln

                     ln ln ln ln

q p p p

t i t i i t i i t i i t i

i i i i

t t t t t

PX PX E PC OP

PX E PC OP

β α β β β

λ λ λ λ ε

− − − −
= = = =

− − − −

∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + ∆

+ + + + +

∑ ∑ ∑ ∑ )6 (      

مبني بر  شود كه فرضيه صفر مي زماني وجود رابطه بلندمدت تأييد ،در رابطه فوق

                                                                                                                   
1. Bound Test 

2. Unrestricted Error Correction Model 



  ني نيادكتر حسين اصغرپور، سكينه سجودي و نسيم مهين اصال.../تحليل تجربي

 

122

0: 32100 ==== λλλλH ودرد ش. 

با توجه به (براي هر آزمون بحرانيدو مقدار آزمون هم انباشتگي، مقادير كرانه اي در روش 

پايين براساس اين فرض كه تمام متغيرها بحراني وجود دارد، كرانه ) تعداد متغيرهاي مورد بررسي

مامي تباال بر اساس اين فرض كه بحراني محاسبه شده و كرانه  ،باشند مي انباشته از درجه صفر

حاصل از فرضيه  Fمقدار آماره آزمون . محاسبه گرديده است ،هستند 1متغيرها انباشته از درجه 

توان فرضيه صفر را رد نمود و وجود رابطه  مي ،فوق در صورتي كه از كرانه باال بزرگتر باشد

  . بلندمدت را پذيرفت

  

  يافته هاي تجربي تحقيق -5

براي انجام . ايستايي متغيرهاي ملحوظ در مدل ضروري استقبل از تخمين مدل، انجام آزمون هاي 

درجه ايستايي متغيرها مورد بررسي قرار داده شده است تا از  1ابتدا در جدول شماره ،اين آزمون

چرا كه وجود متغيرهاي . اطمينان حاصل نماييم 1عدم وجود متغيرها با درجه انباشتگي بيش از 

. و تحليل هاي حاصل از آن را دچار مشكل خواهد نمود 6و باالتر، تخمين الگوي  2ايستا از درجه 

گيري بوده و با يك بار تفاضل 1تمامي متغيرها انباشته از درجه شود،  مي همان طور كه مشاهده

  .شوند مي ايستا

  

  فولر تعميم يافته -نتايج آزمون ريشه واحد ديكي .1جدول 

آماره ديكي فولر در سطح بر   متغير

  اساس معيار آكاييك

آماره ديكي فولر تفاضل مرتبه 

  اول بر اساس معيار آكاييك

LnPX 70/0-  42/3-  

LnE  88/1-  76/3-  

LnPC  43/0-  84/4-  

OP  64/2-  76/5-  

  

تخمين زده شده  6رابطه شماره پس از انجام آزمون ايستايي، براي انجام آزمون هم انباشتگي، 

بيزين مقدار بهينه  - براي برآورد اين الگو براساس معيار شوارز(استو ضرايب مربوطه برآورد شده 
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با استفاده از نتايج به دست آمده، به آزمون هم انباشتگي سپس . 1)انتخاب شده است 2وقفه برابر 

بايد  مي براي انجام آزمون هم انباشتگي،. بين متغيرها و وجود رابطه بلندمدت پرداخته شده است

پرداخته  OP(-1) و  LnPX(-1) ،LnE(-1)،LPC(-1)متغير چهاربه آزمون معني داري همزمان 

 69/4به دست آمده برابر است با  Fارائه شده و مقدار ) 2( نتايج اين آزمون در جدول شماره .شود

فرضيه  ،بنابراين و باشد مي بزرگتر 2درصد 90 كه از كرانه باالي بحراني مربوطه در سطح اطمينان

رابطه  هم انباشتگي،پس از تأييد  .مورد تأييد قرار مي گيردصفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت 

  . ارائه شده است 3آن در جدول  هاي مدل برآورد و نتايجتعادلي بلندمدت بين متغير

  

  نتايج آزمون هم انباشتگي باند .2جدول 

 حد بحراني باال   محاسبه شده Fمقدار 

  درصد 90در سطح 

  حد بحراني پايين

  درصد 90در سطح 

69/4  10/4  96/2  

  

  نتايج تخمين رابطه بلندمدت مدل .3جدول 

 tآماره   ضريب  متغير

LnE 78/0  *90/2  

LnPC  47/0  **31/2  

OP  64/0-  59/0-  

  -c(  86/3-  **14/2(عرض از مبدأ

  β2=1: 1β  )265/0        (24/1+آزمون والد

  درصد 5درصد و  1خطاي به ترتيب معني دار در سطح  **و   *

  

مقدار اين . باشد مي مثبت و معني دار نرخ ارزضريب لگاريتم  ،بر اساس نتايج به دست آمده

ه بيانگر كشش قيمت صادرات به نرخ ارز است، مبين اندازه انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت كضريب 

در نرخ ارز افزايش درصد به ازاي يك دهد كه  مي نشانضريب برآورد شده . مي باشد صادرات

                                                                                                                   
�.  ����	 �
��� �� ��� ���  ��� �� ����� �	��� �� ���  !" #�� $%&'� ()� �*�� +, ��"�� -�.�� /��� �0��

12� #3  �4�.  

2. Pesaran et al., 1999563 C1.iii  
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دهد كه  مي اين نتيجه نشان. يابد مي افزايش درصد78/0 ، شاخص قيمت صادرات حدوداسمي

به قيمت صادرات بر حسب  قابل توجهيافزايش نرخ ارز را به صورت اثرات ي صادركنندگان ايران

با . باشد مي بسيار اندكپول ملي منتقل نموده و ميزان انتقال اين اثر به قيمت پرداختي خريداران 

توجه به كشش پايين تقاضا براي صادرات غيرنفتي ايران و قدرت رقابت پايين صادركنندگان در 

رفت كه اين بنگاه ها سياست تثبيت قيمت صادرات بر حسب پول  مي انتظاركشورهاي مقصد، 

را دنبال نمايند و اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات بر حسب پول داخلي قابل ) LCPS( كشور مقصد

  . توجه باشد

با مقايسه نتايج اين مطالعه با ديگر مطالعات انجام شده خارجي، مي توان استدالل كرد كه نتايج اين 

 ERPTمبني بر باال بودن اندازه ) Vigfusson et al., 2007(قيق با مطالعات ويگفوسن و  همكاران تح

تقريباً نزديك كشور بنگالدش مي باشد؛ به   ايران ERPTبويژه . در كشورهاي آسيايي سازگاري دارد

لعه عزيز در مطا ERPTبرآورد شده و  8/0براي ايران حدود  ERPTطوري كه در اين مطالعه، مقدار 

)Aziz, 2009 ( و در مطالعه حق و رزاق  91/0در حدود)Haque and Razzaque, 2004 ( 1حدود 

  .برآورد شده است

بوده كه ) 47/0برابر (مثبت  LnPC، ضريب متغير 3با توجه به نتايج به دست آمده در جدول 

ر در هزينه توليد، توليد به عبارت ديگر، به ازاي يك درصد تغيي. باشد مي از لحاظ آماري معني دار

  . دهند مي درصد تغيير 47/0كنندگان قيمت خود را 

. ضريب متغير درجه باز بودن تجاري منفي بوده و ليكن از لحاظ آماري معني دار نمي باشد

يكي از . بر گرفته شده است 3همان طور كه قبالً اشاره شد، الگوي مطالعه از رابطه شماره 

 ه، وجود محدوديت درمجموع ضرايب هزينه نهايي توليد و نرخ ارزهاي مهم اين رابط ويژگي

همان طور كه . باشد؛ به گونه اي كه مجموع ضريب اين دو متغير بايستي برابر يك باشد مي

 مشاهده مي شود، مجموع ضرايب تخميني براي ضرايب اين دو متغير تقريباً نزديك به يك

  . باشد مي

نتايج آزمون والد مبني بر برابر  3حدوديت، در انتهاي جدول براي اطمينان از برقراري اين م

انجام گرفته كه نتايج نشان دهنده عدم رد اين  LnPCو  LnEضرايب دو متغير  مجموع يك بودن

از اين رو، مي توان نتيجه گرفت كه طي دوره مورد بررسي در اقتصاد ايران، ميزان . باشد مي فرضيه

صادرات تقريباً كامل بوده است؛ به طوري كه طبق مباحث مطرح شده اثر انتقال نرخ ارز بر قيمت 

در مباني نظري مدلهاي انتقال اثر نرخ ارز، مي توان استدالل كرد كه  در ايران،  آثار هر گونه 

به عبارت ديگر، نتايج تجربي، داللت بر اين . تغييرات نرخ ارز به قيمت صادرات منتقل شده است

هاي توليد از طريق افزايش افزايش هزينهضمن ) كاهش ارزش پول ملي(خ ارزدارد كه با افزايش نر
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هزينه واردات مواد اوليه، قدرت رقابتي صادركنندگان در بازارهاي خارجي كاهش يافته و صادر 

هاي خود، قيمت كاالهاي صادراتي بر حسب پول ملي را كنندگان براي جبران افزايش هزينه

ترتيب بتوانند با كاهش حاشيه سود خود، قدرت رقابتي خود را افزايش داده تا بدين  اندافزايش داده

  . و سهم بازار خود را حفظ كنند

براي نشان دادن بازتاب بيروني اين بحث در اقتصاد ايران، مي توان از نمودار پراكنش بين نرخ 

نرخ ارز رسمي و  ارتباط بين لگاريتم) 4(نمودار شماره . ارز و شاخص قيمت صادرات استفاده كرد

همان طور . لگاريتم شاخص قيمت صادرات كشور را طي دوره مورد بررسي به تصوير كشيده است

كه از نمودار معلوم است، ارتباط تنگاتگ بين نرخ ارز و قيمت صادرات وجود داشته و اين ارتباط 

ايران مورد تصديق قرار  مي تواند باال بودن فرضيه اثر انتقال نرخ ارز بر قيمت صادرات را در اقتصاد

  .دهد

  

  پراكنش بين لگاريتم نرخ ارز اسمي و لگاريتم قيمت صادرات .4نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بانك مركزي: منبع

  

حال با توجه به وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي الگو، مي توان پويايي هاي مدل را مورد 
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 مدل،رابطه تصحيح خطاي مدت مدل، تخمين به منظور بررسي پويايي هاي كوتاه . بررسي قرار داد

دهد كه ضريب تصحيح نتايج اين جدول نشان مي. جدول گزارش شده است درانجام و نتايج آن 

ضريب . درصد، معني دار مي باشد 1از لحاظ آماري در سطح خطاي  بوده و -49/0 برابر خطا تقريباً

به سمت رابطه  اي كوتاه مدتخط تعديل درصدي 50نشان دهنده سرعت خطاي برآورد شده، 

 .باشد مي بلندمدت

 63/0 مقدار ضريب تعيين تعديل شده رابطه تصحيح خطا برابر ،همچنين بر اساس اين جدول

متغيرهاي از تغييرات شاخص قيمت صادرات توسط  درصد 60بيش از دهد باشد كه نشان ميمي

 گزارش شده 5كه در جدول  همچنين آزمون هاي تشخيص. باشدتوضيح مي توضيحي الگو قابل

نشان دهنده عدم وجود مشكل خود همبستگي سريالي و ناهمساني واريانس بوده و وجود فرم  است،

  .نمايدييد ميأرا ت جمالت اختالل رگرسيون تبعي مناسب و توزيع نرمال

نيز نشان دهنده عدم وجود شكست در ضرايب طي دوره  3نتايج آزمون ثبات ضرايب در نمودار 

داللت بر  CUSUMSQو   CUSUMهايبه عبارت ديگر، نتايج آزمون .باشندمي رد بررسيمو

هاي تشخيصي، داللت بر خوبي برازش مدل ثبات پارامترها در طول زمان دارد و نتايج آزمون

  .باشداز اين رو نتايج قابل استناد مي. باشد مي

  

  نتايج تخمين رابطه تصحيح خطاي مدل. 4جدول 

 tآماره   ضريب  متغير

dLnPX(-1) 31/0  **10/2  

dLnE  06/0-  17/0  

dLnE(-1) 39/0  *66/3  

dLnPC  68/0  *01/4  

dOP  31/0-  62/0-  

dc  87/1-  *** 73/1-  

ECM(-1) 49/0-  *18/4 -  

R
2 

63/0 

 80/1  آماره دوربين واتسون

  درصد 10و  درصد 5درصد و  1خطاي به ترتيب معني دار در سطح ***و  **و  *
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  هاي تشخيصنتايج آزمون. 5ل جدو

 .Prob مقدار آماره   فرضيه صفر

  592/0  29/0  عدم وجود خودهمبستگي سريالي

  216/0  59/1  وجود فرم تبعي مناسب

  789/0  474/0  وجود نرماليتي

  417/0  677/0  عدم وجود ناهمساني واريانس

  

  جهت ثبات ضرايب CUSUMSQو   CUSUMهايآزمون.3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ررسي استحكام نتايجب -6

 ترين آنهابراي بررسي استحكام نتايج تحقيق، روشهاي مختلفي وجود دارد كه از جمله متداول

، استفاده از معيارهاي جايگزين براي )كنترل(توان به حذف يا اضافه نمودن متغيرهاي توضيحي مي

 استحكام براي اطمينان ازدر اين بخش . متغيرهاي توضيحي و تغيير دوره مورد بررسي اشاره نمود

از حذف و اضافه نمودن متغيرهاي توضيحي به صورت زير  ،نتايج حاصل شده در بخش پيشين

  :شود مي استفاده

طور كه در بخش مدل اشاره شد، مدل پايه همان: حذف متغير درجه باز بودن تجاري 7

اين رابطه در مطالعات  شامل دو متغير نرخ ارز و هزينه توليد بوده است كه از) 3رابطه (تحقيق

ليكن، مدل تجربي تحقيق . تجربي گاگنون و نتر، ويگفوسن و همكاران و بوسيير استفاده شده بود

مبتني بر مطالعه عزيز بوده كه در آن، متغير كنترل درجه باز بودن تجاري نيز به مدل پايه اضافه 

 ). 4رابطه(شده و الگوي تجربي اين تحقيق را تشكيل داده است
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منظور تحليل حساسيت نتايج به دست آمده در بخشهاي قبلي، مدل بدون در نظرگرفتن  به 7 

- همان. ارايه شده است 6درجه باز بودن تجاري مجدداً تخمين زده شده و نتايج آن در ستون اول جدول 

ده مثبت، معني دار و قابل توجه بو 4معلوم است، ضريب نرخ ارز همانند جدول  6طور كه از نتايج جدول 

نتايج آزمون والد نيز داللت بر بر عدم رد . طور ضريب هزينه توليد منفي و معني دار داشته استو همين

 OPدر واقع، با حذف متغير . فرضيه صفر مبني بر يك بودن جمع ضرايب دو متغير ياد شده مي باشد

 .شودنتايج تغيير نكرده و از اين رو، استحكام نتايج تجربي تحقيق حاصل مي

قيمت واردات مي تواند يكي از متغيرهاي توضيحي تأثيرگذار : ضافه نمودن شاخص قيمت وارداتا 7

  (Abeysinghe and Lin Yeok, 1998)به اعتقاد آبه سينگ و لين يوك. بر قيمت صادرات تلقي شود

زماني كه بخش عمده نهاده هاي توليدي محصوالت صادراتي را نهاده هاي وارداتي تشكيل دهد، 

آنها با . نمايد  مي واردات بر هزينه توليد مؤثر بوده و ازاين طريق، قيمت صادرات را نيز متاثر قيمت

وارد نمودن اين متغير در معادله قيمت صادرات نشان داده اند كه افزايش قيمت واردات اثر مثبت و 

حذف  طور مطرح شود كه بابنابراين، ممكن است اين. معني دار بر شاخص قيمت صادرات دارد

هاي متغير قيمت واردات، نتايج تورش دار بوده و در نتيجه مدل تخمين زده شده و به تبع آن، يافته

 . تجربي تحقيق از استحكام الزم برخوردار نمي باشد

وارد مدل شده ) توضيح(براي اين منظور، قيمت واردات به عنوان يكي ديگر از متغيرهاي كنترل

مدل ) LnPM(با وارد شدن لگاريتم متغير قيمت واردات. قرار گيردتا استحكام نتايج مورد بررسي 

طور كه از نتايج همان. گزارش شده است 6تخمين زده شده و نتايج آن، در ستون دوم جدول 

جدول معلوم است، عالمت و معني داري ضريب لگاريتم نرخ ارز و هزينه توليد تغيير نكرده و 

الي قابل توجه از نرخ ارز به قيمت صادرات غيرنفتي در ايران همچنان نتايج دال بر وجود اثر انتق

  . باشدمي
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  بررسي استحكام نتايج تحقيق. 6جدول 

  2  1  مدل

 tآماره   ضريب tآماره   ضريب  متغير

LnE  80/0  **  08/2  79/0  **  13/2  

LnPC  31/0  *  65/3  12/0  *  67/3  

OP  -  -  06/0-  86/0-  

  -c(  87/1-  *  17/4  36/1-  *  97/2(عرض از مبدأ

LnPM -  -  23/0  **  18/2  

  77/4  59/5  آزمون هم انباشتگي Fمقدار

  ECM 46/0-  *  21/5-  53/0-  *  92/4ضريب 

R
  82/0  71/0 الگوي تصحيح خطا 2

  05/2  92/1 آماره دوربين واتسون الگوي تصحيح خطا

   درصد 5درصد و  1 خطاي به ترتيب معني دار در سطح **و *

 

 تي كه متغير لگاريتم شاخص قيمت واردات وارد شده به مراتب كمتردر حال LnPCضريب  7

علت اين امر، اين است كه هر دو متغير به نوعي شاخصي براي هزينه توليد محسوب شده . باشد مي

و حضور متغير لگاريتم شاخص قيمت واردات از شدت اثر متغير شاخص قيمت عمده فروشي كاسته 

. مشاهده مي شود، مقدار ضريب تعيين افزايش يافته است 6دول ج 1طور كه در ستون همان. است

دليل اين امر اين است كه در الگوي اصلي تحقيق، اين متغير از لحاظ آماري معني دار نبوده و 

آماره دوربين واتسون نشان . بديهي است كه با حذف آن، ضريب تعيين تعديل شده افزايش مي يابد

نتايج داللت بر اين دارد كه . باشد مي مربوطه ECMر الگوي دهنده عدم وجود خود همبستگي د

اثر مثبت و معني دار بر شاخص قيمت صادرات دارد كه مطابق انتظار تئوريك  LnPMمتغير 

به دست  ECMمقادير . افزودن اين متغير به الگو باعث افزايش ضريب تعيين شده است. باشد مي

  .باشد  مي 5ج جدول آمده در دو حالت، تقريباً نزديك به نتاي
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  نتيجه گيري - 7

از عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي اين گروه از كشورها  ،رشد صادرات كشورهاي در حال توسعه

بنابراين، شناسايي . ندبوده و در اقتصادهاي تك محصولي از جمله ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار

مي تواند سياستگذاران  ،طه آنها با صادرات نفتيعوامل تعيين كننده صادرات غيرنفتي و چگونگي راب

  .ن كشورها را در جهت تحقق اهداف صادرات غير نفتي ياري نمايداقتصادي و مسئوال

يكي از شاخصهاي متداول  ،مطابق ادبيات تجارت بين الملل، شاخص قيمت كاالهاي صادراتي

از سوي . قش تعيين كننده داردصادرات كاالها و خدمات بوده و در توسعه صادرات نرقابت پذيري 

نرخ ارز، ارتباط تنگاتنگ بين نرخ ارز و شاخص قيمت صادرات  اثر ديگر، مطابق مدلهاي انتقال

ممكن است صادركنندگان كاال و خدمات به منظور حفظ سهم بازار خود، اثرات وجود داشته و 

كه با افزايش ارزش پول  هرگونه تغييرات نرخ ارز را به قيمت صادرات منتقل نمايند، به طوري

قيمت صادرات را كاهش دهند تا بدين ترتيب بتوانند در بازارهاي رقابتي ) كاهش نرخ ارز(ملي

   .خارج، قدرت رقابتي خود را حفظ نمايند

انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران موضوعيت داشته و 

قال اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات براي سياستگذاران اقتصادي از اهميت فرضيه انتبررسي  ،رو ز اينا

با بهره گيري از روش سعي شده است تا در مقاله حاضر به همين جهت، . است فراوان برخوردار

نرخ ارز بر شاخص قيمت اثر انتقال ميزان )ARDL(خودرگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي

بر  يافته هاي تجربي تحقيق داللت. گيردمورد ارزيابي قرار  1350-1386صادرات ايران طي دوره 

وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل بوده و بر اساس معيارهاي اساسي خوبي برازش 

، مدل تخمين زده شده )هاي تشخيص و استحكام مدلهاي ثبات پارامترها، آزمونآزمون(رگرسيون 

  .از اعتبار برخوردار مي باشد

ي تجربي تحقيق حاكي از وجود رابطه مثبت و معني دار بين نرخ ارز و شاخص قيمت يافته ها

كشش شاخص قيمت صادرات  ،دهد كه در اقتصاد ايرانمي صادرات بوده و نتايج برآورد مدل نشان

دهد كه صادركنندگان  مي نشان نتيجه گيرياين . باشدمي) 78/0(نسبتاً باال نسبت به نرخ ارز 

به قيمت صادرات بر حسب پول ملي منتقل نموده  قابل توجهيش نرخ ارز را به صورت افزاي ،ايراني

در به عبارت ديگر، . باشد  مي بسيار اندكخريداران و ميزان انتقال اين اثر به قيمت پرداختي 

در مواجهه با كاهش ارزش پول  كشور نرخ ارز، صادركنندگان اثر چارچوب مدلهاي انتقال

، قيمت صادرات برحسب پول داخلي را افزايش داده و در هنگام كاهش نرخ )افزايش نرخ ارز(ملي

با تكيه به حاشيه سود خود اقدام به كاهش قيمت صادرات برحسب پول ملي  )تقويت پول ملي(ارز

مقصد  هايكشور كاهش قيمت پرداختيو به اين ترتيب، تغيير نرخ ارز تأثير چنداني بر  اند نموده
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براي حفظ يا افزايش سود خود، اين تغيير را در قيمت صادركنندگان  و نداشتهصادرات ايران 

  . اندصادرات بر حسب پول ملي جذب نموده

از اين رو، مي توان استدالل كرد كه در حال حاضر و دراقتصاد ايران افزايش نرخ ارز، سياست 

 . شودمناسبي براي توسعه صادرات غيرنفتي تلقي نمي

ياستي اين مقاله براي اقتصاد ايران اين است كه به دليل جذب اثرات بنابراين، توصيه مهم س

كاهش ارزش (افزايش نرخ ارز توسط شاخص قيمت صادرات، استفاده از سياست افزايش نرخ ارز 

سياست نمي تواند در پيشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمي ايفا نمايد و از اين رو، ) پول ملي

 . غيرنفتي ايران تلقي نمي شودمناسبي براي توسعه صادرات 
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