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چکیده
به واسطه گسترش روزافزون تجارت بین کشورها ،تغییرات نرخ ارز ،اثر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد
کشورها دارد و کانال اصلی این اثرگذاری ،از طریق قیمتهای داخلی است .بر اساس نتایج مطالعات ،تأثیرپذیری
قیمت محصوالت مختلف از نرخ ارز ،یکسان نیست و با توجه به شرایط و ماهیت شرکت و محصول ،تغییر
میکند .این مقاله ،به بررسی عوامل در سطح شرکت میپردازد که گذر نرخ ارز را متأثر میکنند و باعث
میشوند ،نرخ ارز ،اثر متفاوتی بر قیمتهای مختلف داشته باشد .از این رو ،از دادههای قیمتی  ۲۳۶۹محصول
از  ۳۵۵شرکت بورسی و فرابورسی در بازه زمانی فصل چهارم  1۳۸۴تا فصل چهارم  1۳۹۷استفاده شده است.
بر اساس نتایج برآوردهای صورتگرفته ،اثر همزمان و باوقفه نرخ ارز بر قیمتها ،مثبت و معنیدار بوده و اثر
باوقفه ،شدیدتر از اثر همزمان است .همچنین درجه واردات محوری و سهم بازاری ،دو متغیر اصلی هستند که
باال بودن آنها در سطح شرکتها ،گذر نرخ ارز آن شرکتها را افزایش میدهد .به عالوه ،رشد قیمت ناشی از
رشد نرخ ارز در شرکتهای با درجه صادرات محوری باال و محدودیت مالی شدید ،بیشتر است؛ اما داشتن
سهامدار دولتی ،تنها در شرکتهایی گذر نرخ ارز را کاهش میدهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری
باالیی دارند.
واژگان کلیدي :گذر نرخ ارز ،درجه واردات محوری ،درجه صادرات محوری ،محدودیت مالی
طبقهبندي F14, F31, F41 : JEL

 .1استادیار پژوهشکده پولی و بانکی (نویسنده مسؤول)

s.ebrahimi@mbri.ac.ir
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 .1مقدمه
است .در بحرانهای ارزی اینچنینی که ارزش پول ملی دچار تحول شدید میشود ،قیمتها ،اولین
متغیری هستند که تحت تأثیر قرار میگیرند که میتوانند تخصیص منابع را در اقتصاد دچار تغییر
کنند .از این رو ،اهمیت دارد که بررسی شود ،قیمتهای داخلی چگونه از شوکهای ارزی تحت تأثیر
قرار میگیرند .تغییر در نرخ ارز به واسطه اثرگذاری بر روی قیمت کاالهای وارداتی (نهایی و واسطه)
به طور مستقیم و غیرمستقیم ،بر شاخصهای قیمتی داخلی ،اثر میگذارد .از این رو ،رصد میزان و
نحوه تغییرات در شاخصهای مختلف قیمتی ناشی از نرخ ارز ،میتواند سیاستگذاران و فعاالن
اقتصادی را در خصوص فهم چگونگی اثرگذاری نرخ ارز کمک کند .این موضوع در ادبیات ،تحت
عنوان گذر نرخ ارز )ERPT( 1بررسی میشود.
مشاهدات و مطالعات تجربی متعددی مانند دیکسیت ( ،)Dixit, 1989کامپا و گلدبرگ ( Campa

 ،)& Goldberg, 2002تیلور ( )Taylor, 2000و اسمت و ووتر ( )Smets & Wouters, 2002و
 ،...این واقعیت را تأیید کردند که گذر نرخ ارز بر روی قیمتهای داخلی و حتی قیمتهای وارداتی
کامل نیست .به این معنی که اگر ارزش پول ملی  1۰۰درصد کاهش پیدا کند ،قیمت کاالهای وارداتی
کمتر از  1۰۰درصد افزایش پیدا میکند و به تبع آن ،افزایش شاخصهای قیمتهای داخلی که
ترکیبی از کاالهای وارداتی و داخلی است ،کمتر از رشد قیمت واردات افزایش پیدا میکند .ناقصی
گذر نرخ ارز به معنی است که قانون قیمت واحد ۲برقرار نیست و قیمتگذاری کاالها در بازارهای
مختلف ،متفاوت است .بنابراین ،بررسی میزان گذر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی در اقتصادهای مختلف
با توجه به ساختاری که دارند ،پژوهشی کاربردی در این زمینه خواهد بود که سیاستگذار را میتواند
کمک کند.
در اقتصاد ایران با توجه به شوکهای ارزی که اتفاق میافتد ،سؤالی که در حوزه سیاستگذاری
ارزی جواب آن میتواند راهگشا باشد ،این است که تغییرات نرخ ارز ،چگونه قیمتهای داخلی را متأثر

1. Exchange Rate Pass-Through
2. law of one price
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نوسانات و جهشهای نرخ ارز در اقتصاد ایران در سالهای اخیر ،معضالت متعددی را ایجاد کرده
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میکند .رویکردی که در بسیاری از مطالعات داخلی 1و مطالعات خارجی ۲در این حوزه (شناسایی
مدلهای اقتصادکالن بوده است؛ به گونهای که تغییرات نرخ ارز بر روی شاخصهای کل قیمتی مورد
ارزیابی قرار میگرفت .اما با توجه به اینکه مسأله قیمتگذاری در سطح خرد مطرح میشود و رفتار
قیمتگذاری میتواند از محصولی به محصول دیگر و از بنگاهی به بنگاه دیگر ،متفاوت بوده ،و این
فرضیه در ادبیات این موضوع مطرح است که گذر نرخ ارز در سطح بنگاه و حتی محصول با یکدیگر
متفاوت ،یا بهعبارت دیگر ،اثر نرخ ارز بر قیمتها (گذر نرخ ارز) ناهمگن است .لذا در همین حوزه،
مطالعاتی مانند برمن و میر ( )Berman, & Martin, 2012و کاسلی و همکاران ( Caselli et al.,

 )2017و امیتی و همکاران ( )Amiti et al., 2014به بررسی گذر نرخ ارز در سطح محصول و بنگاه
پرداختند.
از آنجا که ایران در سالهای اخیر با شوکهای ارزی متعددی روبرو بوده و گذر نرخ ارز در سطح
بنگاه و محصول در ایران تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است ،در این پژوهش ،پیرو مطالعات اشاره
شده به این موضوع پرداخته میشود که چه عواملی در سطح بنگاه یا محصول باعث ایجاد تفاوت در
گذر نرخ ارز میشود و یا ناهمگنی در واکنش قیمتی بنگاهها در پاسخ به نرخ ارز را توضیح میدهد.
برای این منظور ،از مجموعه دادههای قیمتی  ۲۳۶۹محصول از  ۳۵۵شرکت بورسی و فرابورسی در
بازه زمانی  1۳۸۴تا  1۳۹۷استفاده شده است.
در ادامه در بخش دوم ،مروری بر ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در این حوزه صورت
میگیرد .سپس در بخش سوم ،مبانی نظری مربوط به موضوع ارائه شده و در بخش چهارم ،دادهها و
روش برآورد شرح داده میشود .در بخش پنجم ،نتایج حاصل از برآورد رگرسیونها ارائه میگردد و
در انتها نیز جمعبندی و نتیجهگیری صورت میگیرد.

 .1برخی از این مطالعات داخلی :ابراهیمی و مدنیزاده ( ،)1۳۹۵ارباب افضلی و ابراهیمی ()1۳۹۵
موسوی محسنی و سبحانی پور ( ،)1۳۸۷عیسیزاده روشن ( ،)1۳۹۴طیبی و همکاران ( ،)1۳۹۴شجری و
همکاران ( )1۳۸۵و خوشبخت و اخباری (.)1۳۸۶
 .۲برخی از مطالعات خارجی در این حوزه عبارتند از:
Smets, & Wouters (2002); Gagnon & Ihrig (2004); Froot & Klemperer (1989); Devereux, Engel
)(2002); Berger & Vavra (2013); Campa & Goldberg (2005); Choudhri, & Hakura (2006
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نحوه اثرپذیری قیمتها از نرخ ارز پیش گرفته میشود) ،مبتنی بر تحلیل دادههای کالن و در قالب

 .................. 36بررسی اثرناهمگن نرخ ارز بر قیمتها با بکارگیري دادههاي خرد شرکت هاي ايرانی /سجاد ابراهیمی

 .۲مروري بر ادبیات موضوع

1. local content
2. Price to market
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در تئوریهای اقتصادی به چهار دلیل برای کامل نبودن گذر نرخ ارز و ناهمگن بودن آن در بین
بنگاهها اشاره میشود .هزینههای داخلی 1در ترکیب هزینه کاال ،هزینه تعدیل قیمت ،قدرت بازار و
بازاریابی .هزینه داخلی به این اشاره دارد که برخی هزینههای تمام شده تولید کاالها ،تحت تأثیر نرخ
ارز قرار نمیگیرد و بر پایه نهادههای داخلی هستند که متأثر از نرخ ارز نیستند (.)Strasser, 2013
در نتیجه ،رشد نرخ ارز ،هزینه تمام شده کاال را به همان میزان رشد نرخ ارز افزایش نمیدهد؛ بلکه
هزینه تمام شده کاال به واسطه وجود نهادههای محلی ،کمتر از رشد نرخ ارز تغییر میکند که اولین
استدالل برای ناکامل بودن گذر نرخ ارز است .دومین دلیل ناقصی گذر نرخ ارز ،هزینه تعدیل قیمت
است که عمدتاً به هزینه فهرست بها اشاره میکند (.)Nakamura and Zerom, 2010
عامل سوم ،هزینه بر بودن ورود و خروج به یک بازار و داشتن قدرت بازاری در بین بنگاهها است
که باعث خواهد شد که گذر ارز ناقص باشد ( .)Dixit, 1989همچنین یک بنگاه ،بنابه دالیل بازاریابی
و سرمایهگذاری بر روی مشتریان آتی و حفظ آنها ،تمام رشد قیمت ارز را در قیمتها لحاظ نکند
( )Drozd and Nosal, 2012و یا به منظور لحاظ کردن تفاوت های ساختار بازارهای مختلف،
قیمتهای مختلفی در بازارهای مختلف تنظیم کند (Giovanni, 1988; Alessandria, 2009
; .)Knetter, 1993از این رو ،ناقصی گذر نرخ ارز ،هم به صورت تئوریک و هم به صورت تجربی،
توسط مطالعات مختلفی به اثبات رسیده است.
اما یک گروه از مطالعات به مسأله ناهمگنی ناقصی گذر نرخ ارز در بین بازارها ،محصوالت ،صنایع
و بنگاه های مختلف پرداختند .بر اساس نتایج این مطالعات ،اثر نرخ ارز به صورت کامل بر روی
قیمتها تخلیه نمیشود (ناقصی گذر نرخ ارز) و اینکه قیمتها با چه درجه و درصدی به تغییرات
نرخ ارز واکنش نشان میدهند نیز در بازارها و محصوالت مختلف با یکدیگر متفاوت است .در همین
راستا ،بسیاری از مطالعات به تئوری قیمتگذاری در بازار )PTM(۲اشاره میکنند که داللت بر این
دارد که صادرکنندهها ،قیمتشان را در بازارهای صادراتی با توجه به شرایط همان بازار تعدیل میکنند
( .)Warmedinger, 2004لذا همین لحاظ کردن شرایط بازار در قیمتگذاری ،باعث میشود که
تغییرات نرخ ارز را به طور کامل در قیمتهای خود لحاظ نکنند
مطالعات متعددی تفاوت در گذر نرخ ارز در بین بنگاهها را مورد بررسی قرار داده و عوامل مؤثر
بر این تفاوتها در بین بنگاهها را با توجه به ویژگیهای بازارها و بنگاهها شناسایی کردهاند .برمن و
میر ( )Berman, & Martin, 2012و کاسلی و همکاران ( ،)Caselli et al., 2017ناهمگنی در گذر
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نرخ ارز را با بهرهوری و عملکرد بنگاهها در ارتباط دانستند و به این نتیجه رسیدند که بنگاههای با
بهره وری و عملکرد بهتر تغییرات در نرخ ارز را جذب می کنند و تمام آن را بر روی قیمتهای بازار
هدف منعکس نمیکنند و از این رو ،گذر نرخ ارز برای آن بنگاهها کمتر خواهد بود.
امیتی و همکاران ( )Amiti et al., 2014از داده های در سطح بنگاه-محصول بلژیک استفاده
کرده و ثابت کردند که واردات محور بودن و سهم بازاری ،تعیین کننده های اصلی گذر نرخ ارز در
بین بنگاه ها است؛ بهگونهای که بنگاههایی که هم منابع ارزی ،و هم مخارج ارزی دارند ،گذر نرخ ارز
در آنها پایینتر خواهد بود.
برنینی و توماسی ( )Bernini & Tomasi, 2015نیز با بهکارگیری مدل مشابه مطالعه امیتی و
همکاران ( )Amiti et al., 2014برای بنگاههای ایتالیایی ،به این نتیجه رسیدند که درجه وابستگی
بنگاه به واردات و کیفیت محصوالت ،اثر معنیداری بر روی درجه گذر نرخ ارز بر قیمتهای صادراتی
دارد.
چن و یوونال ( )Chen & Juvenal, 2016نیز با استفاده از اطالعات بنگاههای آرژانتینی به این
نتیجه رسیدند که کیفیت محصوالت میتواند گذر نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد .براساس این مطالعه،
از آنجا که کشش تقاضا با افزایش کیفیت محصوالت و کاهش ارزش پول ملی کاهش مییابد که این
امر باعث میشود که کاهش ارزش پول ملی ،به تغییرات کمی در مقدار صادرات منجر شود و گذر
نرخ ارز نیز پایین باشد.
مورنو و رودریگز ( )Martin & Rodriguez, 2004نیز با استفاده از دادههای بنگاههای اسپانیایی،
نشان دادند که نحوه اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی بر قیمتها ،تحت تأثیر درجه رقابت در هر بازار
خواهد بود.
متغیر دیگری که در این رابطه مورد توجه قرار گرفت ،ساختار هزینهای بنگاهها بود .گلدبرگ و
هلرستین ( )Goldberg & Hellerstein, 2013نشان دادند که  ۶۰درصد ناقصی گذر نرخ ارز بهدلیل
هزینه های محلی غیرتجاری ۸ ،درصد مربوط به تعدیل مارک آپ و  ۳۰درصد بهدلیل وجود هزینه
تعدیل قیمت است.
گروه دیگری از مطالعات ،تفاوت در گذر نرخ ارز در بین شرکتها را به وضعیت مالی بنگاهها
ارتباط دادهاند .استراسر ( )Strasser, 2013با استفاده از اطالعات بنگاههای آلمانی ،نشان داد که گذر
نرخ ارز برای بنگاههای با محدودیت مالی ،بیشتر از سایر بنگاهها است و اثر نرخ ارز به طور کاملتری
در قیمت این بنگاهها لحاظ میگردد؛ بهگونهای که گذر نرخ ارز در بنگاه های با محدودیت مالی ،دو
برابر سایر بنگاه ها است .در واقع ،بنگاههای با محدودیت مالی ،قادر به اجرای قیمت تبعیضی در هر
بازار نیستند.
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 .3مبانی نظري
برای بررسی اینکه تغییرات قیمت محصوالت چگونه تحت تأثیر تغییرات در نرخ ارز قرار میگیرد،
الزم است که با استفاده از روابط تئوریکی که پایه خرد دارند ،این روابط استخراج شده و سپس در
بخش تجربی با استفاده از دادههای ایران مورد آزمون قرار بگیرد .لذا در این بخش ،پیرو مطالعه امیتی
و همکاران ( )۲۰1۴و مباحث تئوریکی که مطرح کردند ،روابط اصلی معرفی و استخراج میشوند تا
از این طریق ،درک کاملی از مدل تجربی بخش بعدی مقاله حاصل شود.
در این مدل ،مشابه مدل اتکینسون و بورستین ( )Atkeson and Burstein, 2008فرض میشود
که بنگاه  iکه محصول  iرا تولید میکند ،در بازار  kبا تقاضای زیر روبرو است:
𝑘𝐷

𝜂−𝜌 𝜌−

𝑘𝑃 𝑖𝑄𝑘,𝑖 = 𝜉𝑘,𝑖 𝑃𝑘,

()1
که در آن 𝑄𝑘,𝑖 ،مقدار تقاضا شده 𝜉𝑘,𝑖 ،پارامتر ترجیحات (کیفیت) مربوط به بنگاه 𝑃𝑘,𝑖 ،قیمت بنگاه
 𝑃𝑘 ،iشاخص قیمت بخشی و 𝑘𝐷 انتقال دهنده تقاضای بخشی 𝜌 ،کشش جانشینی کاالهای مختلف
در یک بخش و 𝜂 کشش جانشینی کاالها بین بخشها است .از این رو ،سهم بنگاه  iدر بازار 𝑆𝑘,𝑖 ، k
به این صورت محاسبه میشود:
𝜌1−

()۲

𝑃

) 𝑖= 𝜉𝑘,𝑖 ( 𝑃𝑘,
𝑘

𝑖𝑄𝑘,𝑖 𝑃𝑘,
𝑗𝑗 𝑄𝑘,𝑗 𝑃𝑘,

∑ = 𝑖𝑆𝑘,
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در این مطالعه ،از ادبیات این موضوع ،نهایت استفاده شده و همه عواملی که به صورت بالقوه و
در تئوریهای اقتصادی بر رفتار قیمتگذاری بنگاه مؤثر بوده ،مورد توجه قرار گرفته است تا چگونگی
انتشار اثر نرخ ارز بر قیمتهای داخلی بهخوبی مورد بازبینی قرار گیرد .به این منظور ،از مجموعه
دادههای منحصر به فردی که اطالعات ریز شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،استفاده
شده ،و از اطالعات این شرکتها ،متغیرهایی مانند قیمت محصوالت ،میزان ارز بر بودن مواد اولیه،
میزان صادراتی بودن محصوالت ،مالکیت و محدودیت مالی استخراج میشود که در تحلیل چگونگی
اثرگذاری ارز بسیار حائز اهمیت است.
از وجه افتراق این طرح با مطالعات دیگر ،اینکه اوالً ،بررسی گذر نرخ ارز در سطح بنگاه در ایران
توسط مطالعه دیگری انجام نشده است .در بیشتر مطالعات داخلی ،دادههای کالن برای بررسی اثر
نرخ ارز به کار رفته ،که طبیعتاً مانند دادههای خرد که در این مطالعه به کار برده شده است ،قابلیت
نشان دادن چگونگی انتشار اثر نرخ ارز در بخشهای مختلف را ندارد .ثانیاً ،در مطالعات بینالمللی نیز
اثر ترکیب مالکیت شرکتها در قیمتگذاری ناشی از تغییرات ارزی در مطالعات ،مورد بررسی قرار
نگرفته است که در این تحقیق ،به آن پرداخته میشود.
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از این رو ،کشش تقاضای مؤثر بنگاه ،به این صورت محاسبه میگردد:
𝑖𝑑𝑙𝑜𝑔𝑃𝑘,

از آنجایی که تعریف مارک آپ بنگاه بر اساس کشش تقاضای بنگاه به صورت

𝑖𝜎𝑘,

𝜎 = 𝑡𝜇𝑘,

𝑘,𝑖 −1

است ،میتوان کشش مارکآپ نسبت به تغییرات قیمت بنگاه را به صورت زیر تعریف کرد:
()۴

𝑖𝑆𝑘,
𝜌
𝜂𝜌−
− 𝑆𝑘,𝑖 )(1−
) 𝑆
𝜂𝜌−
𝑖𝜌−1 𝑘,

(

=

𝑖𝑑𝑙𝑜𝑔𝜇𝑘,
𝑖𝑑𝑙𝑜𝑔𝑃𝑘,

Γ𝑘,𝑖 = −

برای لحاظ کردن درجه وابستگی بنگاهها به نهادههای وارداتی در مدل ،پیرو مدل هالپیرن و
همکاران ( )Halpern et al., 2015فرض میشود که تابع تولید بنگاه  iبه شکل زیر است:
𝜙𝜙 1−

𝑖𝐿 𝑖𝑋 𝑖𝑌𝑖 = Ω

()۵

که در آن Ω𝑖 ،عامل بهره وری بنگاه L𝑖 ،نیروی کار و 𝑖 Xنهاده های واسطه بوده ،که خود متشکل
از کاالهای واسطه شاخص بندی شده با  jاست که به صورت زیر تجمیع شده اند:
1

}𝑗𝑑 𝑗𝑋𝑖 = {∫0 𝛾𝑗 𝑋𝑖,

() ۶

منبع تأ مین هر کاالی واسطه 𝑗 𝑋𝑖,برای بنگاه  iمی تواند داخل کشور و خارج از کشور باشد.
از این رو ،ترکیب کاالی واسطه ،به صورت زیر خواهد بود:
()۷

𝜁1+
𝜁

]

𝜁
𝜁1+

𝑗𝑀𝑖,

1
𝜁1+

𝑗𝑎 +

𝜁
𝜁1+

𝑗𝑋𝑖,𝑗 = [𝑍𝑖,

که در آن 𝑍𝑖,𝑗 ،و 𝑗 𝑀𝑖,به ترتیب ،مقدار نهاده داخلی و وارداتی از کاالی واسطه  jاست .با این
وجود ،هزینه کل بنگاه را میت وان به شکل زیر نوشت:
()۸

1

𝑗𝑑) 𝑖𝑓𝑊 𝑊𝐿𝑖 + ∫0 𝑉𝑗 𝑍𝑖,𝑗 𝑑𝑗 + ∫𝐽 (𝑒𝑚 𝑈𝑗∗ 𝑀𝑖,𝑗 +
𝑖0,

که در آن W ،دستمزد 𝑉𝑗 ،قیمت نهاده های داخلی 𝑒𝑚 ،نرخ ارز اسمی 𝑈𝑗∗ ،قیمت نهاده وارداتی
بر حسب پول خارجی 𝐽0,𝑖 ،و 𝑖𝑓 هزینه ای که بنگاه برای واردات نهاده وارداتی انجام می دهد که
به شکل پرداخت به نی روی کار خواهد بود .با توجه به معادله ( ) ۸و روابط ( )۵تا ( ،)۷می توان
تابع هزینه را ب ه دست آورد .اگر هزینه ثابت واردات را در این تابع در نظر نگیریم ،تابع هزینه
متغیر بنگاه ،به شکل زیر بهدست می آید:
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()۳

𝑖= 𝜌(1 − 𝑆𝑘,𝑖 ) + 𝜂𝑆𝑘,

𝑖𝑑𝑙𝑜𝑔𝑄𝑘,

𝜎𝑘,𝑖 = −
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𝑖𝑌

()۹

𝑖𝛾𝑗 𝑏𝑗 𝑑𝑗 }Ω

𝑖0,

𝜁−

که در آن C ،شاخص هزینه های غیروارداتی بنگاه و ] ) 𝑗𝑉 𝑏𝑗 = [1 + 𝑎𝑗 (𝑒𝑚 𝑈𝑗∗ /است .با
توجه به این توابع ،مسأله بهینه یابی بنگاه به شکل زیر تعریف می شود:
} 𝑖𝑌

()1۰

𝐶
𝑖𝛾𝑗 𝑏𝑗 𝑑𝑗 }Ω

𝐽∫ 𝜙{𝑝𝑥𝑒

max {∑𝑘 𝑒𝑘 𝑃𝑖,𝑘 𝑄𝑖,𝑘 −

𝑘𝑌𝑖 ,𝑃𝑖,𝑘 ,𝑄𝑖,

𝑖0,

با حل شرط مرتبه اول رابطه باال به معا دله آشنای زیر می رسیم:
𝑖𝜎𝑘,

𝐶

()11

𝜎 = 𝑖𝐶𝑀 𝑖𝑃𝑘,𝑖 = 𝜇𝑘,

∫ 𝜙{𝑝𝑥𝑒 𝑘,𝑖 −1
}Ω
𝑖 𝑗𝑑 𝑗𝑏 𝑗𝛾 𝑖𝐽0,

از دو طرف رابطه ( ) 11تفاضل لگاریتم می گیریم :
) 𝑖𝐶𝑀(𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑘,𝑖 ) = 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝜇𝑘,𝑖 ) +

()1۲

حال با استفاده از رابطه ( ) ۲و رابطه ( 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝜇𝑘,𝑖 ) )۴به این صورت به دست می آید.
()1۳

𝑖𝑑𝑙𝑜𝑔𝜉𝑘,

𝑖Γ𝑘,
𝜌−1

𝑑𝑙𝑜𝑔(𝜇𝑘,𝑖 ) = −Γ𝑘,𝑖 (𝑑𝑙𝑜𝑔𝑃𝑘,𝑖 − 𝑑𝑙𝑜𝑔𝑒𝑘 − 𝑑𝑙𝑜𝑔𝑃𝑘,𝑠 ) +

که در آن 𝑃𝑘,𝑠 ،ش اخص قیمت مربوط به بخش یا صنعت  sدر بازار  kاست .همچنین
) 𝑖𝐶𝑀(𝑔𝑜𝑙𝑑 با استفاده از هزینه نهایی مستخرج از رابطه ( ،)۹به این صورت محاسبه می شود:
𝐶

𝐶𝑀𝑖𝜖 + 𝑑𝑙𝑜𝑔 ̅𝑠 +

()1۴

𝑠Ω

∗

𝑠̅
𝑈 𝑚𝑒
𝑠̅
𝑉

𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑖𝜑 = ) 𝑖𝐶𝑀(𝑔𝑜𝑙𝑑

𝐽

که در آن 𝜑𝑖 = 𝜙 ∫0 0,𝑖 𝛾𝑗 (1 − 𝑏𝑗−𝜁 )𝑑𝑗 ،است .از آنجا که 𝜙 پارامتر سهم هزینه مواد اولیه
از کل هزینه متغیر بنگاه ،و) 𝜁 𝛾𝑗 (1 − 𝑏𝑗−سهم هزینه نهاده  jاز کل هزینه مواد اولیه است،
می توان 𝑖𝜑 را درجه وابستگی به واردات 1بنگاه  iدرنظر گرفت .در این مرحله ،ابتدا روابط ()1۳
و ( ) 1۴در رابطه ( ) 1۲جایگذاری می شوند و سپس از آن ،نسبت به نرخ ارز 𝑘𝑒 مشتق گرفته
می شود .با ساده سازی معادله مشتق گرفته شده ،به رابطه زیر می رسیم:
()1۵

) 𝑖𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑘,

𝑖} = 𝛼𝑠,𝑘 + 𝛽𝑠,𝑘 𝜑𝑖 + 𝛾𝑠,𝑘 𝑆𝑘,

𝑘𝑒𝑔𝑜𝑙𝑑

{ 𝔼 = 𝑖Ψ𝑘,

1. Import Intensity
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1
𝜁

𝐶
𝐽∫ 𝜙{𝑝𝑥𝑒

= ) 𝑖𝑇𝑉𝐶𝑖 (𝑌𝑖 |𝐽0,
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به عبارت دیگر Ψ𝑘,𝑖 ،یعنی گذر نرخ ارز بنگاه  iدر بازار  kبه درجه وابستگی به واردات 𝑖𝜑

 .4دادهها و روش برآورد
برای برآورد نحوه اثرگذاری نرخ ارز برقیمتها ،الزم است که از دادههای خرد در سطح محصول و
بنگاه استفاده شود .از این رو ،دادههای قیمتی که در سطح قلم کاال باشد ،میتواند برای این تحلیل
مناسب باشد .یکی از غنیترین پایگاههای دادهای که در این زمینه وجود دارد ،دادههای عملکردی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس است .1این گزارشهای تا سال  ۹۶به صورت فصلی ،و
از سال  ۹۷به بعد به صورت ماهانه منتشر میشود .به هر حال ،با کنار هم قرار دادن این گزارشها
برای  ۳۵۵شرکت ،مجموعه دادهای تشکیل میشود ۲که شامل سری زمانی فصلی نرخ فروش (قیمت)
هر یک از اقالم محصوالت شرکتها در بازه زمانی  1۳۸۴تا  1۳۹۷خواهد بود ۳.ازاین رو ،جمعآوری
این دادهها ،یک پانل نامتوازن شامل قیمت  ۲۳۶۹قلم کاال از  ۳۵۵شرکت را تشکیل خواهد داد.
مزیت این مجموعه دادهای آن خواهد بود که چون مشخص است ،هر قلم کاال توسط چه شرکتی
تولید شده است ،میتوان اثر وضعیت مالی ،اقتصادی و مالکیتی شرکتها را در نحوه قیمتگذاری
شرکتها بررسی کرد .باتوجه به اینکه چنین مجموعه دادهای تا به حال در ایران جمعآوری نشده بود
و مجموعه داده مشابهی نیز وجود نداشت ،میتوان مهمترین نوآوری این پژوهش را تهیه مجموعه
داده در سطح خرد دانست .استفاده از این مجموعه داده ،کمک میکند که به یک سری سؤاالت که
نیاز به داده در سطح خرد دارد (مانند اینکه چرا اثر نرخ ارز بین محصوالت مختلف متفاوت است؟) و
تا به حال برای اقتصاد ایران برای آن پاسخی داده نشده است ،پرداخته شود.
 .1بر اساس دستورالعملها ،شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران ،موظف هستند که به صورت ماهانه ،عملکرد خود ،شامل مقدار/تعداد تولید ،مقدار/تعداد فروش ،نرخ
فروش و مبلغ فروش ،به تفکیک هر یک از اقالم محصول تولیدی را گزارش کنند.
 .۲گزارش انفرادی شرکتها در این خصوص در هر دوره در سایت  www.codal.irمنتشر میشود .در این
پژوهش ،برای جمعآوری این دادهها از نرمافزار رهآوردنوین استفاده شده است.
 .۳از آنجا که در برخی از گزارشها نرخ فروش به صورت جداگانه گزارش نشده است ،از تقسیم مبلغ فروش
هر قلم کاال به مقدار/تعداد فروش آن کاال در آن دوره ،نرخ فروش آن کاال بهدست میآید.
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و سهم بازاری بنگاه  iدر بازار ارتباط دارد.
بر اساس رابطه  ،1۵می توان اینگونه ادعا کرد که رابطه نرخ ارز با قیمت در سطح هر محصول
و بنگاه با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت ،با د رجه وابستگی به واردات و سهم بازاری توضیح
داده می شود.

 .................. 4۲بررسی اثرناهمگن نرخ ارز بر قیمتها با بکارگیري دادههاي خرد شرکت هاي ايرانی /سجاد ابراهیمی

 .1یعنی هر مشاهده در مجموعه داده ،نشان میدهد که محصول  xبرای شرکت  yدر فصل اول سال 1۳xx
چقدر تغییر قیمت داشته ،و به عالوه در آن دوره ،وضعیت مالی شرکت  yبه چه صورت بوده است.
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از آنجا که دادههای قیمتی شرکتهای بورسی شامل دادههای خام است ،نیاز به پردازش دارد .از
این رو ،پس از جمعآوری دادهها از بازه  1۳۸۴:1تا  ،1۳۹۷:۴برخی دادههای مخدوش حذف شدهاند.
یکی از مراحل پردازش دادهها ،این است که برخی از اقالم که توسط شرکتها به صورت واضح طبقه
بندی نشده است ،حذف شدهاند .به طور مثال ،اقالمی که با عنوان «سایر» آورده میشوند یا شرکتها
به جای اینکه تفکیک اقالم را گزارش کنند« ،گروه محصوالت  »...یا امثال این موارد را گزارش می
کنند ،از مواردی هستند که چون شفاف نیستند و ترکیب آنها مشخص نیست ،از مجموعه دادهها
حذف شدند .یکی دیگر از مراحل پردازش دادههای قیمتی ،تغییرات غیرمنطقی و دادههای بیربط
است .همچنین در گامی دیگر ،اقالمی که ارائه آمار آنها بسیار نامنظم و گسسته بوده و پیوستگی و
تواتر منظم ندارند ،حذف شدهاند.
بعد از مرحله پردازش دادهها ،مرحله تجمیع مجموعه دادههای مختلف است .به این منظور،
دادههای صورتهای مالی ،شاخصهای محدودیت مالی ،ساختار مالکیتی ،سهم بازاری ،میزان استفاده
از نهادههای خارجی (میزان وابستگی به واردات) و درصد فروش صادراتی  ۳۵۵شرکتهای تولیدکننده
در بازه  1۳۸۴تا  1۳۹۷به دادههای قیمتی شرکتهای بورسی متصل شده است .1این تجمیع دادهها،
کمک خواهد کرد که تفاوت تأثیرپذیری قیمتها از نرخ ارز در سطح بنگاه شناسایی شود .برای
آشنایی با دادهها و متغیرهای مهم ،در جدول  1فهرست متغیرهای اصلی پژوهش و آمارههای توصیفی
آنها گزارش شده است.
رشد فصلی قیمتها () 𝑡 ،)𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑖,𝑓,به عنوان متغیر وابسته این پژوهش است که برای ۲۳۶۹
قلم کاال در هر فصل محاسبه شده است .میانگین رشد قیمت این محصوالت در بازه زمانی مورد نظر،
 ۶٫۹درصد نسبت به فصل قبل بوده ،و سهم نهادههای وارداتی از کل مواد اولیه و نهادههای خریداری
شده ( 𝑡 )𝜑𝑓,در سطح شرکت -سال محاسبه شده است .این متغیر که در این پژوهش از آن به عنوان
درجه واردات محوری نیز نام برده میشود ،نشان میدهد که بنگاه در یک سال ،چند درصد از
نهادههای خود را از طریق واردات تأمین میکند.
بر اساس آمار جدول  1به طور میانگین  ۲۰٫۳درصد از مواد اولیه شرکتهای بورسی از طریق
واردات تأمین میشود؛ در حالی که میانه این متغیر ۹٫۹ ،درصد است و نشان میدهد که توزیع این
متغیر ،چولگی مثبت دارد .سهم فروش صادراتی از کل فروش شرکت در هر سال ( 𝑡 ،)𝜔𝑓,متغیر
دیگری بوده که درسطح شرکت -سال محاسبه شده ،و نشان میدهد که چند درصد از فروش شرکتها
در یک سال به صورت صادرات بوده است.

43

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال بیستم ـ شماره سوم ـ پايیز 1399

جدول  .1آمار توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش در بازه زمانی  1384تا 1397
نماد
رشد فصلی قیمتها
(درصد)
*
نهادههای وارداتی
(درصد)
سهم بازاری شرکت
(درصد)
سهم فروش صادراتی
(درصد)
رشد فصلی نرخ ارز
(درصد)

تعداد

تعداد

مشاهدات شرکتها

میانگین

) 𝑡۵۲۳۷1 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑖,𝑓,

۳۵۵

۶.۹

انحراف
معیار

۳۳.۵

میانه حداقل حداکثر

۴۴1.۹ -۸۶.۵ 1.۳

𝑡𝜑𝑓,

۹۴۳۰

۳11

۲۴.۶ ۲۰.۳

۹.۹

۰

۹۴

𝑡 𝑆𝑓,سهم

1۳۷۶۷

۳۵۵

۲۷.۲ ۲۰.1

۷.1

۰

1۰۰

𝑡𝜔𝑓,

۹۶1۶

۳1۶

1۸.۷ 1۰.۹

۲

۰

1۰۰

) 𝑡𝑒(𝑔𝑜𝑙𝑑

۵۴

-

1.۴

-۹.1

۶۷.۶

۵.۹

1۳.۵

منبع :آمار بانک مرکزی ،اطالعات خام منتشرشده شرکتهای بورسی و محاسبات تحقیق
* درجه واردات محوری

روش تجربی برآورد
با توجه به رابطه ( )1۵که بر اساس روابط تئوریک بهدست آمده است ،نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر
قیمتها (یا همان گذر نرخ ارز) که با 𝑖 Ψ𝑘,نشان داده شده است در کاالها و محصوالت مختلف تحت
تأثیر دو عامل مهم است :اول ،درجه وابستگی به واردات یا واردات محوری و دوم ،سهم بازاری شرکت
که قدرت قیمتگذاری شرکت را تعیین میکند .لذا در این مقاله ،از این معادله بهره گرفته شده تا
معادلهای تصریح شود که با استفاده از دادهها بتوان بهصورت تجربی ،این روابط را با دادههای اقتصاد
ایران بررسی کرد.
علت انتخاب این مدل به عنوان پشتوانه نظری مدل تجربی ،آن است که اوالً ،برگرفته از پایههای
خردی است و عوامل مؤثر بر گذر نرخ ارز را به صورت نظری و نه صرفاً تجربی استخراج کرده است.
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بر اساس آمار ،به طور میانگین  1۰٫۹درصد از فروش شرکتها در بازه مورد بررسی ،صادراتی
بوده ،و سهم بازاری شرکت ( 𝑡 )𝑆𝑓,نیز متغیر اصلی دیگری است که در سطح شرکت -سال محاسبه
شده است .برای محاسبه این متغیر ،ابتدا صنایع شرکتها بر اساس طبقهبندی  ISICدر سطح چهار
رقمی تعیین میشود .سپس سهم بازاری شرکت  fدر دوره  tاز تقسیم ارزش فروش شرکت در آن
سال به ارزش فروش کل شرکتهای فعال در آن بازار تعیین میشود .رشد فصلی نرخ ارز نیز از رشد
قیمت دالر در بازار آزاد گرفته شده ،که منبع این داده ،بانک مرکزی بوده است.
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()1۶

𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑖,𝑓,𝑡 ) = 𝛼0 + (𝛼1 + 𝛼2 𝜑𝑓,𝑡 + 𝛼3 𝑆𝑓,𝑡 )𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑡 ) + (𝛼4 +
𝛼5 𝜑𝑓,𝑡−1 + 𝛼6 𝑆𝑓,𝑡−1 )𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑡−1 ) + 𝛼7 𝜑𝑓,𝑡 + 𝛼8 𝑆𝑓,𝑡 + 𝜆𝑡 + 𝜃𝑗 +
𝑡𝜀𝑖,𝑓,

که در آن 𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑖,𝑓,𝑡 ) ،رشد قیمت محصول  iشرکت  fدر زمان  tنسبت به فصل قبل 𝜑𝑓,𝑡 ،درجه
واردات محوری شرکت  fو 𝑡 𝑆𝑓,سهم بازاری شرکت  𝑒𝑡 ،fنرخ ارز اسمی (قیمت دالر بر حسب
ریال) 𝜃𝑗 ،اثرات ثابت در سطح صنعت  jو 𝑡𝜆 اثرات ثابت در سطح زمان میباشد .1در این
پژوهش ،با توجه به اینکه اثر نرخ ارز ممکن است با وقفه بر روی قیمت ها اثرگذار باشد ،نرخ
ارز و ضرایب تعا ملی با نرخ ارز به صورت همزمان و با یک وقفه ،وارد مدل شده اند ۲.بر اساس
تئوری که در بخش قبل به آن اشاره شد ،فرضیه مطرح ،این است که افزایش درجه وابستگی
به واردات باعث می شود که اثر نرخ ارز بر قیمت ها بیشتر شود و به عبارت دیگر ،گذر نرخ ار ز
افزایش یابد و از این رو ،انتظار می رود که عالمت  𝛼2و  𝛼5مثبت باشد.

 .1اثر ثابت زمانی نیز با تواتر سال تعریف شده است.
 .۲با وجود اینکه تواتر زمانی رشد قیمتها و نرخ ارز به صورت فصلی است و رگرسیونها به صورت فصلی
برآورد میشوند ،با توجه به ماهیت درجه واردات محوری ،درجه صادرات محوری و سهم بازاری ،این متغیرها
در سطح شرکت و با تواتر سال محاسبه شده و در طول سال ثابت هستند .این رویکرد به این دلیل اتخاذ شده
که این متغیرها ساختاری هستند و تغییرات بین فصلها در آنها قابل نادیده گرفته شدن بوده ،و تغییرات بین
سالها لحاظ شده است .از این رو ،وقفه اول متغیرهای  𝜑𝑓,𝑡−1و  𝑆𝑓,𝑡−1مشابه 𝑡 𝜑𝑓,و 𝑡 𝑆𝑓,خواهند بود.
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ثانیاً ،اینکه بررسی گذر نرخ ارز در آن ،بر پایه دادههای خرد است و مشکالت دادههای کالن را ندارد.
ثالثاً ،باتوجه به شوکهای نرخ ارز که به اقتصاد ایران وارد شده است و تفاوتی که صنایع در تأثیرپذیری
از نرخ ارز دارند ،این مدل تفاوت تأثیرپذیریها را با توجه به دو پدیده غالبی که در اقتصاد ایران وجود
دارد ،یعنی انحصار (سهم بازاری باال) و وابستگی به واردات را مدل کرده است که آزمون آن با دادههای
خرد ،میتواند مفید باشد.
با توجه به رابطه تئوریک ( )1۵و مدل تجربی مقاالتی مانند امیتی و همکاران ( Amiti et al.,
 )2014و برنینی و توماسی ( )Bernini & Tomasi, 2015برای بررسی تفاوت در گذر نرخ ارز (اثر
نرخ بر قیمتها) در بین بنگاههای مختلف ،باید ضریب نرخ ارز در معادله قیمت را تابع دو عامل (سهم
بازاری و درجه واردات محوری) در نظر گرفت .بنابراین مدل تجربی این پژوهش ،به این صورت تعریف
میشود:
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 .5نتايج برآوردها
بر اساس تصریح رابطه ( ،)1۶رگرسیون پانل مربوطه برآورد میشود .برای اینکه از پایداری نتایج،
اطمینان حاصل شود ،در جدول ( )۲متغیرها به صورت مرحلهای وارد رگرسیون شدهاند و دو رگرسیون
آخر این جدول نیز با متغیرهای کنترل متفاوت ،برآورد شده است .برآورد ( )1جدول ( )۲فقط شامل
متغیر نرخ رشد ارز و وقفه آن به همراه درجه واردات محوری است که البته بر روی اثرات ثابت صنعت
و زمان و اثرات فصلی ،کنترل صورت گرفته است 1.بر اساس نتایج ضرایب برآوردی ،اثر همزمان و با
وقفه رشد نرخ ارز بر قیمتها ،معنیدار و مثبت بوده ،و البته اثر با وقفه نرخ ارز بر روی قیمتها،
بیشتر از اثر همزمان بوده ،به گونهای که اثر همزمان  ۰.11و اثر با وقفه  ۰.1۹است.
این الگو یعنی بیشتر بودن اثر باوقفه نرخ ارز از اثر همزمان در رگرسیونهای دیگر نیز تکرار ،و
در برآورد ( ،)۲دو متغیر تعاملی رشد نرخ ارز و درجه واردات محوری و وقفه رشد نرخ ارز و درجه
واردات محوری به متغیرهای مدل ( )1اضافه شده ،و بر اساس نتایج ،عالوه بر معنیداری اثر همزمان
و وقفه اول نرخ ارز ،متغیر تعاملی وقفه رشد نرخ ارز و درجه واردات محوری نیز معنیدار است که
نشان میدهد ،افزایش درجه واردات محوری در بین شرکتها ،تأثیر پذیری قیمت محصوالت آنها را
از نرخ ارز افزایش میدهد.
بر اساس این رابطه ،درجه واردات محوری در اثر همزمان نرخ ارز بر قیمتها مؤثر نیست اما اثر
با وقفه نرخ ارز بر قیمتها تحت تأثیر درجه واردات محوری بنگاهها است؛ بهگونهای که بنگاههایی که
سهم بیشتری از مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می کنند ،افزایش قیمت بیشتری نیز دارند.
در برآورد ( )۲اثرات ثابت زمان ،اثرات فصلی و اثر در سطح صنعت ،کنترل شده است.
برای بررسی پایداری این نتایج ،برآورد ( )۳با همان متغیرهای برآورد ( )۲با این تفاوت اجرا شده
که در برآورد ( )۳به جای اثرات ثابت در سطح صنعت ،اثرات ثابت در سطح محصول وارد شده است.
 .1الزم به ذکر است که به منظور کنترل اثرات فصلی ،متغیرهای مجازی برای فصل اول ،فصل دوم و فصل
سوم ،در نظر گرفته شده است.
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از طرف دیگر ،فرضیه دیگری که مطرح می شود ،این است که افزایش سهم بازاری ،قدرت
قیمتگذاری را برای شرکت ها افزایش داده و فشار رقابت را کاهش می دهد ،در نتیجه ،یک شوک
ارزی که اتفاق می اف تد ،شرکت هایی که سهم بازاری بیشتری دارند ،راحت تر می توانند،
قیمت های خود را تعدیل کنند ،تا بنگاه هایی که سهم بازاری پایینی دارند و فشار رقابت به آنها
اجازه تعدیل کامل قیمت ها را نمی دهد .لذا بر اساس این فرضیه نیز ضرایب  𝛼3و  𝛼6در رابطه
( )1۶با ید مثبت باشند.
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بر اساس نتایج گزارش شده ،ضرایب تخمینی برآورد ( )۳عالمت و معنیداری ضرایب برآورد ( )۲را
تأیید میکنند.
در برآورد ( )۴تا ( )۶عالوه بر متغیرهای برآورد ( ،)۲متغیر سهم بازاری و متغیرهای تعاملی رشد
نرخ ارز و سهم بازاری و همچنین وقفه رشد نرخ ارز و سهم بازاری ،وارد مدل شدند تا نشان دهند که
نقش متغیر سهم بازاری شرکتها در رابطه بین قیمتهای شرکت و نرخ ارز ،به چه صورتی است.
تنها تفاوتی که بین برآوردهای ( )۵( ،)۴و ( )۶وجود دارد ،این است که عالوه بر اثرات ثابت زمان و
اثرات فصلی که در تمام این برآوردها لحاظ شده ،در برآورد ( )۴اثر ثابت در سطح صنعت در برآورد
( )۵اثر ثابت در سطح محصول و در برآورد ( )۶اثر ثابت در سطح شرکت وارد شده ،با این حال ،نتایج
برآوردها در هر سه برآورد از منظر معنیداری و عالمت ضرایب یکسان است؛ به این صورت که در
تمامی برآوردها ،اثر همزمان و با وقفه رشد نرخ ارز بر قیمتها معنیدار و مثبت نشان داده شده است.
در سه برآورد آخر جدول  ،۲مشابه برآورد ( )۲و ( ،)۳افزایش درجه واردات محوری با یک وقفه،
باعث افزایش اثرگذاری نرخ ارز بر قیمتها میشود .همچنین افزایش سهم بازاری شرکت نیز اثری
مشابه درجه واردات محوری دارد؛ به این صورت که افزایش در سهم بازاری و قدرت بازاری در یک
شرکت ،باعث میشود که رشد نرخ ارز ،اثر همزمان مثبتتر و شدیدتری بر روی قیمتها بگذارد .از
این رو ،بر اساس دادههای شرکتهای ایرانی ،هر دو مشخصه درجه واردات محوری و قدرت بازاری
شرکتها در گذر نرخ ارز در سطح شرکتها (میزان تأثیرپذیری قیمتهای شرکت از تغییرات رشد
نرخ ارز) اثرگذار است.
بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده ،میتوان اینگونه جمعبندی کرد که برخی از بخشهای
اقتصادی ،به واسطه وابستگی هزینههای تولیدشان به واردات و نرخ ارز ،قیمتهای خود را بیشتر از
بنگاههای دیگر افزایش میدهند .همچنین بنگاههایی که از قدرت انحصاری بیشتری برخوردار هستند
نیز به تغییرات نرخ ارز واکنش شدیدتری نشان میدهند و به عبارت دیگر ،باال بودن رقابت در بازارها،
باعث میشود که بنگاه ها تغییرات قیمت خود ناشی از تغییرات نرخ ارز را با احتیاط بیشتری انجام
دهند.
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جدول  .۲نتايج برآورد تصريح تجربی رابطه نرخ ارز و قیمتها با متغیرهاي کنترل متفاوت
)(1

***۰.۰۹۴*** ۰.۰۹۲*** ۰.۰۹۵*** ۰.1۲*** ۰.1۲*** ۰.11

رشد نرخ ارز

)(۶.۰۷

وقفه رشد نرخ ارز
درجه واردات محوری
رشد نرخ
واردات محوری

)(۲

)(3

)(4

)(5

)(6

)(۵.۷۶

)(۵.۸۰

***۰.1۷*** ۰.1۷*** ۰.1۷*** ۰.1۷*** ۰.1۷*** ۰.1۹
)(۹.۲۹

)(۷.۳۷

)(۷.۲۸

)(۶.۹۶

۰.۰۰۵۹

۰.۰۰1۶

۰.۰۰۸۰

۰.۰۰1۵

-۰.۰۰۰۰۹ ۰.۰۰۸۷

)(۰.۷۰

)(۰.1۸

)(۰.۴۷

)(۰.1۷

)(-۰.۰۰۵۹) (۰.۵1

-۰.۰۴۴

-۰.۰۳1

-۰.۰۴۳

-۰.۰۳1

-۰.۰۳۰

)(-۰.۹۲

)(-۰.۶۶

)(-۰.۹۲

)(-۰.۶۴

)(-۰.۶۳

**۰.1۴*** ۰.1۲

**۰.1۴*** ۰.1۲

**۰.11

)(۲.۸۸

)(۲.۴۹

)(۲.۸۹

)(۲.۳۸

-۰.۰1۹

-۰.۰۰۶۳ -۰.۰1۳

)(-1.۶1

)(-۰.۳۶

)(-۰.1۹

**۰.1۴*** ۰.1۳

**۰.1۳

)(۲.۵1

)(۲.۷۶

)(۲.۵۳

-۰.۰۲۳

-۰.۰۲۰

-۰.۰۲۸

)(-۰.۴۵

)(-۰.۳۸

)(-۰.۵۵

ارز*درجه

وقفه رشد نرخ ارز*درجه
واردات محوری

)(۲.۴۸

سهم بازاری
رشد نرخ ارز*سهم بازاری
وقفه رشد نرخ ارز*سهم
بازاری
عرض از مبدأ

)(۴.1۳

)(۴.۰۳

)(۴.1۰

**۰.۰۷۷** ۰.۰۷۶
*
*
)(۲.۸۳
)(۲.۷۹

)(۶.۸۴

)(۶.۹۴

**۰.1۲*** ۰.۰۳۸** ۰.۰۸۲*** ۰.۰۳۵
)(۲.۵۴

)(۳.۰۰

)(۲.۴۶

)(۲.۸1

اثرات ثابت زمان

بله

بله

بله

بله

بله

بله

اثرات فصلی

بله

بله

بله

بله

بله

بله

اثر ثابت صنعت

بله

بله

خیر

بله

خیر

خیر

اثر ثابت درسطح محصول

خیر

خیر

بله

خیر

بله

خیر

اثرات ثابت سطح شرکت

خیر
۳۵۹۳۰

خیر
۳۵۹۳۰

خیر
۳۶۳۴۴

خیر
۳۵۹۳۰

خیر
۳۶۳۴۴

بله
۳۶۳۴۴

تعداد مشاهدات
مأخذ :محاسبات تحقیق

* ** ،و *** به ترتیب ،نشان دهنده معنیداری در سطح  ۵ ،1و  1۰درصد است.

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 13:29 IRST on Wednesday January 20th 2021

متغیر وابسته :رشد قیمت کاالها

 .................. 48بررسی اثرناهمگن نرخ ارز بر قیمتها با بکارگیري دادههاي خرد شرکت هاي ايرانی /سجاد ابراهیمی

با توجه به نتایج برآوردهای جدول ( ،)۲مشخص شد که قدرت بازاری شرکت و همچنین میزان
بجز این دو متغیر ،متغیرهای دیگری نیز هستند که میتوانند گذر نرخ ارز در سطح شرکتها را به
صورت متفاوتی تحت تأثیر قرار دهند .از این رو ،سه متغیر درجه صادرات محوری (فروش صادراتی
به کل فروش در هر دوره یک ساله) ،مالکیت دولتی و محدودیت مالی وارد تحلیل شدند.
نحوه ورود این متغیرها در این رابطه ،به این صورت است که این متغیرها مالکی برای تفکیک
نمونه و به دو زیر نمونه 1شدند .به این صورت که در مورد اول ،بنگاهها بر اساس درجه صادرات
محوری مرتب شدند و بنگاههایی که جزء چهار دهک پایینی قرار گرفتند ،در نمونه با «درجه صادرات
محوری کم» قرار گرفتند و بنگاههایی که در چهار دهک باالیی از منظر متغیر درجه صادرات محوری
قرار گرفتند ،در نمونه با «درجه صادرات محوری زیاد» طبقه بندی شدند و سپس معادله ( )1۶در
این دو نمونه ،به طور مجزا برآورد شدند که نتایج برآورد ،در دو ستون اول جدول ( )۳گزارش شده
است .بر اساس مقایسه این دو برآورد ،هم اثر همزمان و هم ،اثر با وقفه رشد نرخ ارز (در دو ردیف
اول جدول) در شرکتهای صادرات محورتر بیشتر بود؛ به این معنی که شرکتهایی که قابلیت
بیشتری برای صادرکردن محصوالت خود دارند ،واکنش قیمتی بیشتری به تغییرات ارزی نشان
میدهند که مورد انتظار نیز هست.
در خصوص ضریب متغیرهای تعاملی نیز مقایسه برآوردها نشان میدهد که واکنش شرکتهای
صادراتی به نرخ ارز ،کمتر تحت تأثیر درجه واردات محوری و سهم بازاری است؛ بدین معنی که
افزایش سهم بازاری و درجه واردات محوری به میزانی که گذر نرخ ارز را در شرکتهای غیرصادراتی
افزایش میدهد ،باعث افزایش در گذر نرخ ارز در شرکتهای صادراتی نمیشود؛ که شاید به این دلیل
باشد که گذر نرخ ارز در شرکتهای صادراتی ،بیشتر تحت تأثیر صادرات محوری قرار دارد و متغیرهای
دیگر ،اهمیت کمتری در واکنش قیمتی به تغییرات ارزی دارند.
متغیر دوم که مالک تفکیک نمونه قرار گرفت ،داشتن یا نداشتن سهامدار دولتی بود .اینکه یک
شرکت سهامدار دولتی دارد یا خیر ،از روی مجموعه داده سهامداران شرکتهای بورسی بهدست آمده
است .شرکتها در هر دوره ،ترکیب سهامداران خود را منتشر میکنند .در این مطالعه ،با استفاده از

1. Sub-sample
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فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال بیستم ـ شماره سوم ـ پايیز 1399

49

این مجموعه داده شرکتهای با سهامدار دولتی ،به این صورت مشخص شد که اگر شرکت در لیست
مؤسساتی هستند که به طور مستقیم با بودجه دولت اداره میشوند ،مانند وزارت اقتصاد همچنین در
این تعریف ،بخشی از سهام شرکتها که در قالب سهام عدالت مشخص شده نیز به عنوان سهام دولتی
در نظر گرفته شده ،چون هنوز مدیریت آن دولتی است) برسد ،دارای سهامدار دولتی خواهد بود و در
غیر اینصورت ،با توجه به این تعریف ،سهامدار دولتی نخواهد داشت.
بر اساس مقایسه برآورد نتایج دو گروه ،مشخص میشود که اثر همزمان نرخ ارز بر قیمتها در
شرکتهایی که سهامدار دولتی ندارند ،بیشتر از سایر شرکتها است؛ ولی اثر با وقفه رشد نرخ ارز در
شرکتهای با سهامدار دولتی بیشتر به دست میآید؛ اما توجه به این نکته در تفسیر این ضریب اهمیت
دارد که متغیرهای تعاملی درجه واردات محوری و سهم بازاری در شرکتهای با سهامدار دولتی ،اثر
معنیداری ندارد .به این معنی که واکنش قیمتی شرکتهای با سهامدار دولتی به درجه وابستگی به
واردات و سهم بازاری بستگی ندارد؛ در حالی که شرکتهایی که سهامدار دولتی ندارند ،با افزایش در
درجه واردات محوری و قدرت بازاری در شرکتها ،واکنش شدیدتر و همجهتی به تغییرات ارزی نشان
میدهند.
بنابراین ،ضرایب رشد نرخ ارز و وقفه رشد نرخ ارز در شرکتهای بدون سهامدار دولتی ،تنها منعکس
کننده اثر نرخ ارز بر قیمتهای شرکتهایی است که درجه واردات محوری صفر و سهم بازاری نزدیک
به صفر دارد و اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت شرکتها ،با افزایش در این دو متغیر ،افزایش خواهد داشت.
از این رو ،میتوان گفت که برخی شرکتهای بدون سهامدار دولتی ،کمتر و برخی بیشتر ،از شرکتهای
با سهامدار دولتی نسبت به نرخ ارز ،واکنش قیمتی نشان میدهند و عاملی که در این زمینه اهمیت
دارد ،درجه واردات محوری و قدرت بازاری شرکتهای بدون سهامدار دولتی است.
متغیر سومی که در تفکیک نمونهها استفاده شده ،شاخص محدودیت مالی است .شاخص محدودیت
مالی استفاده شده در این مطالعه ،از رویکرد وایتد و وو ( )Whited & Wu, 2006استخراج گردیده که
پارامترهای آن برای اقتصاد ایران توسط مطالعه محمودزاده و همکاران ( )1۳۹۵محاسبه شده است .از این
رو با توجه به این رویکرد ،برای هر شرکت در هر دوره ،عدد شاخص محدودیت مالی محاسبه میشود .با
توجه به این موضوع ،شاخص نمونه به دو گروه با محدودیت مالی زیاد و با محدودیت مالی کم تقسیم ،و
برآورد برای آنها انجام گردیده ،که نتایج برآورد ،در دو ستون آخر جدول  ۳گزارش شده است.
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سهامداران خود به صورت مستقیم و یا با یک واسطه به دولت یا نهادهای دولتی (منظور وزارتخانهها و
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بر اساس برآوردها ،اگرچه رشد نرخ ارز ،اثر مثبت و معنیداری بر روی قیمتها در هر دو گروه
متفاوت است؛ به این صورت ،شرکتهایی که محدودیت مالی باالتری دارند ،واکنش قیمتی شدیدتری
نسبت به نرخ ارز نشان میدهند 1و تعدیل قیمتی شرکتهای با محدودیت مالی باال ،ناشی از شوک
ارزی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است .بهعالوه ،ضرایب متغیرهای تعاملی نرخ ارز و
درجه واردات محوری و نرخ ارز و سهم بازاری در شرکتهای با محدودیت مالی زیاد ،معنیدار نیست؛
ولی در شرکتهای بدون محدودیت مالی ،معنیدار است؛ بدین معنی که شرکتهایی که محدودیت
مالی دارند ،در تعدیل قیمتشان نسبت به نرخ ارز ،به درجه واردات محوری و سهم بازار نگاه نمیکنند؛
در حالی که شرکتهایی که با محدودیت مالی کمتری روبرو هستند ،این دو متغیر بر واکنش قیمتی
آنها بر تغییرات نرخ ارز ،اثرگذار خواهد بود.
در مجموع ،با توجه به کل برآوردهایی که در جدول  ۳ارائه شد ،میتوان گفت که عالوه بر سهم
بازاری و درجه واردات محوری که افزایش آنها گذر نرخ ارز در سطح شرکتها را افزایش میدهد،
افزایش درجه صادرات محوری شرکت و داشتن محدودیت مالی نیز باعث میشود که گذر نرخ ارز در
سطح شرکتها افزایش داشته باشد؛ اما داشتن سهامدار دولتی ،تنها در شرکتهایی گذر نرخ ارز را
کاهش میدهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری باالیی دارند و برخی شرکتهایی که واردات
محور نیستند و یا سهم کمی در بازار دارند ،زیاد تحت تأثیر داشتن سهامدار دولتی نیستند و یا حتی
اثر نرخ ارز در قیمت آنها ،بیشتر نیز هست.
بنابراین ،میتوان اینگونه جمعبندی کرد که برخی از بنگاهها به واسطه اینکه بازار صادراتی برای
خود متصور هستند و نرخ ارز قیمت ریالی محصوالت آنها در بازار صادراتی را افزایش داده است،
قیمت خود را در بازارهای داخلی نیز بیشتر از بنگاههایی که بازار صادراتی ندارند ،افزایش میدهند.
همچنین محدودیتهای مالی ،باعث میشود که بنگاهها از فرصت افزایش قیمتهای ناشی از نرخ ارز
برای کمک به افزایش ورود نقدینگی به بنگاه استفاده کنند و واکنش قیمتی شدیدتری نشان بدهند.

 .1مجموع ضرایب رشد نرخ ارز و وقفه رشد نرخ ارز در شرکتهای با محدودیت مالی کم ( ۰.۲1۸از جمع
 ۰.۰۷۸و  )۰.1۴است؛ در حالی که مجموع این ضرایب در شرکتهای با محدودیت مالی زیاد ،برابر  ۰.۳۴است.
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دارد؛ اما رفتار قیمتی شرکتهای با محدودیت مالی با شرکتهایی که کمتر این محدودیت را دارند،
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جدول  .3بررسی اهمیت درجه صادرات محوري ،مالکیت دولتی و محدوديت مالی در
درجه صادرات
محوري
کم
زياد

سهامدار دولتی

محدوديت مالی
زياد

ندارد

دارد

***۰.1۳

*۰.۰۸۷

***۰.1۰

*۰.1۲*** ۰.۰۷۸** ۰.۰۷۶

)(۴.۹۶

)(1.۹۰

)(۳.۷۸

)(۳.۳۸

***۰.۲1

**۰.1۳

***۰.۲۲*** ۰.1۴*** ۰.۲۳*** ۰.1۴

)(۷.1۲

)(۲.۵۴

)(۵.۳۲

)(۴.۰۹

)(۵.۹۳

۰.۰۲۸

-۰.۰1۷

۰.۰۰۰۷۸ -۰.۰۰۸۲

۰.۰۰۸۶

۰.۰۰۳۲

)(1.۶1

)(-1.11

)(۰.۰۴1) (-۰.۷۵

)(۰.۶۳

)(۰.۲۵

*-۰.1۴

رشد نرخ ارز*درجه واردات
)(-1.۶۸
محوری

۰.۰۰۲۷

**-۰.1۲

۰.11

-۰.۰1۰

-۰.1۰

)(۰.۰۳۲

)(-۲.1۷

)(1.۳۰

)(-۰.1۶

)(-1.۴۷

وقفه رشد نرخ ارز*درجه ***۰.۳۰

**۰.۲1

***۰.۲1

۰.۲۰*** -۰.۰۵۷

۰.۰۳۰

)(۳.۵۵

)(۲.۵۲

)(۳.۶۰

)(-۰.۶۸

)(۳.۰۲

)(۰.۴۲

-۰.۰۷۷** ۰.۰۲۲

-۰.۰۲1

-۰.۰1۳

-۰.۰۰۸۶ -۰.۰۳۴

)(1.۴1

)(-۲.۴۴

)(-1.۰۲

)(-۰.۵۶

)(-1.۴۴

)(-۰.۵۰

۰.۰۴۸

*۰.1۹

***۰.۲۳

۰.۲۰*** ۰.۰۰۷۳

۰.۰۴۶

)(۰.۸۵

)(1.۸۹

)(۰.۰۹۳) (۳.۴1

)(۲.۶۸

)(۰.۶۷

**-۰.11

۰.۰۷۸

-۰.۰۹1

۰.۰۴۷

-۰.۰۳۴

-۰.۰۳۰

)(-1.۹۹

)(۰.۷۴

)(-1.۳۲

)(۰.۵۹

)(-۰.۴۵

)(-۰.۴۳

عرض از مبدأ

۰.۰۸۵*** ۰.۰۷۷** ۰.۰۴۰

-۰.۰1۷

-۰.۰۰1۵ ۰.۰۶۲

)(۰.۳۳

)(۲.1۰

)(۳.۰1

)(-۰.1۸

)(-۰.۰۳۵) (1.۵۴

رشد نرخ ارز
وقفه رشد نرخ ارز
درجه واردات محوری

واردات محوری
سهم بازاری
رشد نرخ ارز*سهم بازاری
وقفه رشد نرخ ارز*سهم بازاری

)(۴.۸1

)(1.۸۴

کم
)(۲.۵۴

اثرات ثابت زمان

بله

بله

بله

بله

بله

بله

اثرات فصلی

بله

بله

بله

بله

بله

بله

اثر ثابت صنعت

بله

بله

بله

بله

بله

بله

اثر ثابت در سطح محصول

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

اثرات ثابت سطح شرکت

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

1۴۳۶۲

1۳۷۶۵

۲۲۴۵۵

1۳۴۶۹

1۷۴۴۹

1۸۴۸1

تعداد مشاهدات
مأخذ :محاسبات تحقیق

* ** ،و *** به ترتیب ،نشان دهنده معنیداری در سطح  ۵ ،1و  1۰درصد است.
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گسترش تجارت جهانی و وابستگی روزافزون متقابل کشورها به یکدیگر در فرایندهای به هم پیچیده
تولید ،بهنحوی پیش رفته ،که نرخ ارز را به یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی تبدیل کرده
است؛ بهگونهای که هرگونه تغییر در نرخ برابری بین ارزهای کشورها ،اثرات عمیقی بر تولید کشورها
میگذارد .اصلی ترین کانال اثرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور ،از طریق تغییر در قیمت ها است .با
توجه به مطالعات متعددی که انجام شده است ،اثر نرخ ارز بر قیمتها که در ادبیات با گذر نرخ ارز
شناخته میشود ،در بین محصوالت مختلف و شرکتهای مختلف ،یکسان نبوده و هر یک با توجه به
ماهیت و موقعیتی که دارند ،از تغییرات نرخ ارز تأثیر میپذیرند.
در این مقاله ،با استفاده از دادههای قیمتی  ۲۳۶۹محصول از  ۳۵۵شرکت بورسی و فرابورسی
که در بازه زمانی  1۳۸۴تا  1۳۹۷منتشر شده ،به دنبال بررسی عواملی بوده است که در سطح شرکت،
گذر نرخ ارز را متأثر میکند .از این رو بر اساس مطالعات معتبر خارجی ،برخی عواملی که به طور
بالقوه میتوانند اثر نرخ ارز بر قیمتها را تحت تأثیر خود قرار دهند ،مورد ارزیابی قرار گرفت که از
آن جمله میتوان به درجه صادرات محوری ،درجه واردات محوری شرکتها ،قدرت بازاری (سهم
بازاری) شرکتها ،محدودیت مالی و ترکیب مالکیتی شرکتها نام برد.
بر این اساس ،ابتدا با توجه به مباحث اقتصاد خرد که در ادبیات ارائه شده (مطالعه امیتی و
همکاران ( ،))Amiti et al., 2014رابطه بین نرخ ارز و قیمتها تببین شده و نقش متغیرهای کلیدی
مانند درجه واردات محوری و سهم بازاری شرکتها در آن مشخص شد .سپس با اتکا به این پشتوانه
تئوریک روابط بین رشد نرخ ارز ،قیمت محصوالت و ویژگیهای اشاره شده از شرکت ها به صورت
تجربی مورد آزمون قرار گرفت .بر اساس نتایج برآوردها ،نرخ ارز و وقفه اول نرخ ارز ،اثر مثبت و
معنیداری بر قیمت محصوالت دارند و اثر با وقفه نرخ ارز ،بیشتر از اثر همزمان آن است .همچنین
با توجه به مثبت بودن و معنیدار بودن ضریب متغیر تعاملی وقفه نرخ ارز و درجه واردات محوری،
میتوان گفت که بهطور میانگین ،شرکتهایی که وابستگی باالتری به واردات دارند (سهم بیشتری از
مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین میکنند) ،رشد قیمتهای بیشتری ناشی از رشد نرخ ارز
خواهند داشت .البته این اثر با وقفه است؛ یعنی اثر همزمان نرخ ارز بر قیمتها تحت تأثیر این ویژگی
قرار ندارد و اثر باوقفه نرخ ارز ،به درجه واردات محوری گره میخورد.
به عالوه ،ضریب متغیر تعاملی نرخ ارز و سهم بازاری نیز مثبت و معنیدار برآورد شده ،که
نشاندهنده این است که شرکتهایی که قدرت بازاری دارند و رقابت ،فشار کمتری بر آنها وارد
میکنند و قدرت قیمتگذاری بیشتری دارند ،تعدیل قیمت ناشی از تغییرات نرخ ارز را بیشتر از سایر
شرکتها انجام میدهند که این نیز با توجه به تئوری ،مورد انتظار است.
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از این رو ،شرکتهای با وابستگی بیشتر واردات و قدرت بازاری بیشتر ،گذر نرخ ارز باالتری دارند.
با توجه به اینکه برآوردهای مختلف با ویژگیهای مختلف ارائه ،و نتایج با یکدیگر مقایسه شده ،میتوان
گفت که عالمت این روابط و معنیداری آنها پایدار بوده و نسبت به ورود و خروج متغیرها و کنترل
بر روی اثرات ثابت ،حساس نیست.
همچنین در بخش دیگری از این مقاله ،به این پرسش پرداخته شده است که آیا اثر نرخ ارز بر
قیمتها تحت تأثیر «درجه صادرات محوری»« ،محدودیت مالی» و «داشتن سهامدار دولتی» در
شرکتها قرار میگیرد یا خیر .از این رو ،برای بررسی این موضوع (برای هر یک از سه متغیر اشاره
شده) ،نمونه برآورد با توجه به هر یک از این سه شاخص ،به دو گروه تقسیم شده و برآورد بر روی
شرکتهای این دو گروه انجام ،و ضرایب با یکدیگر مقایسه شدهاند .بر اساس نتایج برآوردها در
زیرگروههای اشاره شده ،میتوان اینگونه جمع بندی کرد که قیمت شرکتها فارغ از درجه صادرات
محوری ،مالکیت دولتی و محدودیت مالی ،به صورت معنیداری تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرد؛ اما
میزان این تأثیرپذیری در گروههای مختلف ،متفاوت است .بهگونهای که شرکتهای با درجه صادرات
محوری باال و محدودیت مالی شدید ،قیمتهای خود را ناشی از رشد نرخ ارز بیشتر افزایش میدهند.
اما داشتن سهامدار دولتی ،تنها در شرکتهایی گذر نرخ ارز را کاهش میدهد که درجه واردات
محوری و قدرت بازاری باالیی دارند .همچنین واکنش قیمتی شرکتهایی که تحت محدودیت مالی
شدید قرار دارند ،تحت تأثیر درجه واردات محوری و سهم بازاری نیست؛ در حالی که این متغیرها در
سایر شرکتها در این رابطه ،اثرگذار هستند.
در مجموع ،با توجه به نتایج بهدست آمده ،میتوان بیان کرد که واکنش قیمتی بنگاهها به شوک
ارزی متفاوت است و در این بین ،بخشهایی که انحصار بیشتری در آنها وجود دارد و یا با محدودیت
مالی شدیدتری دست و پنجه نرم میکنند ،واکنش شدیدتری به شوک ارزی نشان میدهند که
می تواند مخرب باشد و اقتصاد را از تعادل خارج کند .لذا دولت که به دنبال کاهش آثار مخرب
شوکهای وارده به اقتصاد است ،میتواند با سیاستهای کاهش انحصار در بازارها و کمک به توسعه
مالی در جهت کاهش محدودیت مالی بخش تولیدی ،بخشی از آثار مخرب این شوکها را خنثی و یا
کمرنگ کند.
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