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چكیده
در  ايران  صادركنندگان  قيمت گذاری  استراتژی های  و  سياست ها  بر  ارز  نرخ  تغييرات 
بازارهای بين المللی نقش بسيار مهمی ايفا می كند. بنابراين، بررسی درجه قيمت گذاری برای 
اين  اصلی  هدف   1371-91 دوره  در  مقصد  بازار   48 در  ايران  صادركنندگان  توسط  بازار 
مطالعه است. وجه تمايز اين مطالعه نسبت به مطالعات پيشين استفاده از روش های پيشرفته و 
پويای داده های تابلويی )نظير ميان گروهی تلفيقی، گشتاورهای تعميم يافته سيستمی و اثرات 
ثابت پويا( برای تعيين عوامل مؤثر بر قيمت صادرات ايران است كه در چارچوب مدل های 
خودتوضيح برداری با وقفه های توزيعی و تصحيح خطای برداری الگوسازی شده اند. افزون 
بر اين، در چارچوب داده های تابلويی از روش گارچ نمايی برای بررسی اثر نااطمينانی نرخ 
برای  قيمت گذاری  درجه  كوتاه مدت  در  داد  نشان  مطالعه  نتايج  است.  شده  استفاده  نيز  ارز 
بنابراين  و  دارد  قرار   0/94 تا   0/46 بين  محدوده ای  در  مذكور  سه روش  از  استفاده  با  بازار 
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برقرار  ايران  بازارهای صادراتی  ـ سهم در  قيمت گذاری سود  نتيجه گرفت سياست  می توان 
است. همچنين، براساس نتايج روابط بلندمدت، تقاضای كشورهای واردكننده برای صادرات 
نتيجه گرفت  يافته های تحقيق می توان  به  توجه  با  و  بوده  قيمتی كشش ناپذير  لحاظ  از  ايران 
كه سياست كاهش ارزش پول ملی در كوتاه مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملكرد 

صادراتی و بهبود تراز تجاری ايران ندارد.
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مقدمه

در دو دهه اخير، صادركنندگان ايران با نوسانات قابل توجهي در نرخ ارز مواجه بوده اند. 
قيمت صادرات در  بنگاه هاي صادركننده، شناسايي روش هايي جهت حفظ  براي  بنابراين، 

بازارهاي مقصد در مقابل تغييرات نرخ ارز اهميت به سزائي دارد. 
اجراي استراتژي خريد و فروش تأميني1 با استفاده از اوراق مشتقه2 بازارهاي بين المللي 
با نوسان هاي نرخ ارز است. اهميت معامله تأميني زماني  اسعار3 راه حل مناسبی براي مقابله 
نقد  نرخ  اما،  باشند.  انتظار  دوره  داراي  واردات  و  مبادالت صادرات  كه  مي شود  مشخص 
نقد،  نرخ  نامطلوب  و  جزئي  تغييرات  با  بنابراين،  نيست.  مشخص  قطع  به طور  آينده  در 
فروش  ندارد.  فعاليت هاي آن ها  با  ارتباطي  مواجه می شوند كه  زيان هايي  با  صادركنندگان 
تأميني به طور معمول درمورد صادركنندگان كاال مصداق دارد؛ يعني صادركنندگان مطالبات 
تغييرات  از  تا  مي رسانند  فروش  به  مشخصي  نرخ  در  وعده دار  به طور  را  خود  آينده  ارزي 
باعث  اختيار معامله ارزي5  از قراردادهاي آتي4 و  استفاده  باشند.  امان  ارز در  احتمالي نرخ 
اجتناب از ريسك هاي احتمالي نرخ ارز مي شود. اما، استفاده از ابزارهاي مشتقه بدون هزينه 
تغييرات  از  حاصل  منافع  از  مجبورند  صادركننده  شركت هاي  آتي،  قراردادهاي  با  نيست. 
مطلوب نرخ ارز صرف نظر كنند. اختيار معامله ارزي باعث مي شود بنگاه هاي صادركننده از 
منافع مطلوب نرخ ارز استفاده كنند، اما بايد حق اختيار معامله ارزي )كه نوعي بيمه است( 
به طور  نمي توانند  بنگاه هاي صادركننده  اين كه  به  توجه  با  اين،  بر  افزون  پرداخت كنند.  را 
واسطه هاي  خدمات  از  بايد  كنند،  مذاكره  فرابورس6  در  مشتقه  ابزارهاي  مورد  در  مستقيم 
مالي استفاده كرده و اين امر با پرداخت كارمزد انجام می شود. بنابراين، بسياري از بنگاه هاي 

صادركننده از استراتژي هاي قيمتي به جاي استراتژي هاي تأميني استفاده مي كنند7. 
سياست قيمت گذاري مشهودترين متغير بازاري است كه بر رابطه ميان نرخ ارز و قيمت 

1. Hedging.
2. Derivatives.
3. Forex.
4. Currency Futures.
5. Currency Options.
6. Over The Counter (OTC).
7. Frenquelli (2006); p. 111.
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به كار  متفاوتي  قيمت گذاري  استراتژي هاي  صادركنندگان  است.  مؤثر  تجاری  كاالهای 
و  كامل1  قيمت گذاري  شامل  صادرات  به  مربوط  قيمت گذاري  استراتژي  دو   مي گيرند. 

سود ـ سهم2 هستند3.
به گونه اي در  استراتژي قيمت گذاري كامل، قيمت صادرات را  از  استفاده  با  شركت ها 
نظر مي گيرند كه يك حاشيه سود از پيش تعيين شده برحسب پول داخلي به هزينه محصول 
اختصاص يابد. به عبارت ديگر، حاشيه سود آن ها نسبت به تغيير نرخ ارز بي كشش بوده و 
است.  كامل  سياست  اين  اجراي  هنگام  تجاری  كاالهای  قيمت  به  ارز  نرخ  تغييرات  انتقال 
پايداري  است كه حاشيه سود  براي صادركنندگان جذاب  نظر  اين  از  اين سياست  اجراي 
برحسب پول داخلي برايشان ايجاد مي كند و به كارگيري آن آسان است. اما، با شديد بودن 
تعيين  مستلزم  آن  اجرای  زيرا،  نيست؛  مناسب  كامل  قيمت گذاري  سياست  اجراي  رقابت، 
سهم  ـ  سود  قيمت گذاري  سياست  است.  بازار  شرايط  كردن  لحاظ  بدون  محصول  قيمت 
هنگامي  است.  متفاوت  مختلف  بازارهاي  در  تقاضا  شرايط  كه  است  واقعيت  اين  براساس 
كه بازارها از لحاظ جغرافيايي تقسيم شده باشند؛ صادركنندگان با استفاده از اين سياست، 
بازار صادراتي حداكثر  به گونه اي اجرا مي كنند كه سود در هر  تبعيض قيمت را  استراتژي 
بازاريابي  فعاليت هاي  به حداقل شدن  قيمت گذاري  اين سياست  موفقيت آميز  اجراي  شود. 
خاكستري بستگي دارد. اين استراتژي قيمت گذاری با هدف حفظ سهم بازار )هنگام مواجه 
پول  ارزش  كاهش  با  مواجه  )هنگام  اضافه بها  افزايش  يا  و  داخلي(  پول  ارزش  افزايش  با 

داخلي( توسط بنگاه هاي صادركننده اجرا مي شود4. 
ايده تنظيم اضافه بها هنگام تغييرات نرخ ارز در ابتدا توسط دان5 و مان6 بيان شد و سپس 
بازار8« معرفي گرديد. قيمت گذاري  براي  با عنوان »فرضيه قيمت گذاري  توسط كروگمن7 
براي بازار بيانگر درصد تغيير در قيمت صادرات برحسب پول كشور صادركننده در نتيجه 

1. Cost Plus.
2. Contribution Profit.
3. Clark et al. (1999); p. 252.
4. Clark et al. (1999); p. 253.
5. Dunn (1970).
6. Mann (1986).
7. Krugman (1987).
8. Pricing to Market.
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يك درصد تغيير نرخ ارز است1. فرضيه قيمت گذاري براي بازار مفهومی نزديك به رابطه 
انتقالي نرخ ارز است. رابطه انتقالي نرخ ارز بر قيمت صادرات بيانگر درصد تغيير در قيمت 
صادرات برحسب پول بازار مقصد در نتيجه يك درصد تغيير نرخ ارز است. در بازارهايی 
كه صادركنندگان قادر به تبعيض قيمت ميان بازارها هستند، قيمت ها )برحسب پول محلي( 
به طور كامل تحت تأثير تغييرات نرخ ارز قرار نمي گيرند. در شرايط رقابت ناقص، تغيير نرخ  
ارز باعث ايجاد شكاف ميان قيمت تنظيم شده توسط صادركننده و قيمت پرداختي توسط 
واردكننده مي شود و از آن مي توان به عنوان يك ابزار تبعيض قيمت استفاده كرد. بنابراين، 
سه  درجه  قيمت  تبعيض  سياست  به كارگيري  با  بازار  براي  قيمت گذاري  استراتژي  اجراي 
ناقص نرخ  انتقال  بر قيمت كاالهاي صادراتي است. زيرا،  ارز  انتقال ناقص نرخ  عامل مهم 
ارز به طور معمول وقتی رخ مي دهد كه كشش تقاضا با تغيير قيمت محصول )برحسب پول 
محلي( تغيير يابد و با توجه به ارتباط ميان كشش هاي  تقاضا و درآمد نهايي، تغيير نرخ ارز 

باعث تغيير در قيمت بهينه پرداختي توسط مصرف كنندگان در بازارهاي محلي مي شود2.
ميان  رابطه  بررسي  به  كه  است  مطالعاتي  ادامه  بازار  براي  قيمت گذاري  به طوركلی، 
در  مارستون3  مي پردازند.  اضافه بها  تعديل  بر  تأكيد  با  تجاري  كاالهاي  قيمت  و  ارز  نرخ 
مطالعه اي قيمت گذاري شركت هاي ژاپني در بازارهاي داخلي و صادراتي را بررسي كرد. 
 نتايج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولي و با استفاده از داده هاي ماهانه در دوره 
)12( 1987-)2(1980 نشان داد كه صادركنندگان ژاپني هنگام مواجهه با تغييرات نرخ ارز، 
به  مطالعه اي  در  منون4  و  آتوكوراال  مي كنند.  دنبال  را  بازار  براي  قيمت گذاري  استراتژي 
بررسي و شناسايي اهميت نسبي رفتار قيمت گذاري براي بازار پرداختند. نتايج به دست آمده 
با استفاده از داده هاي  با به كارگيري روش حداقل مربعات معمولي و  از برآورد معادالت 
فصلي طي دوره )1(1992-)1(1980 نشان داد قيمت صادرات ژاپن )برحسب پول خارجي( 
به ازاي يك درصد كاهش )افزايش( در ارزش ين ژاپن به ميزان 67 درصد كاهش )افزايش( 
مي يابد. لي5 در مطالعه اي به بررسي واكنش قيمت صادرات كره جنوبي به تغيير نرخ اسمي 

1. Athukorala and Menon (1994); p. 272. Ghosh and Rajan (2007a); p. 3. Lavoie and Liu (2007); p. 571.
2. Griffith and Mullen (2002); p. 325. Lavoie and Liu (2007); p. 571.
3. Marston (1990). 
4. Athukorala and Menon (1994).
5. Lee (1995).
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كشور  اين  صادراتي  صنعت   16 به  مربوط  داده هاي  از  استفاده  با  وي  پرداخت.  ارز  مؤثر 
براي  قيمت گذاري  استراتژي  اجراي  كه  يافت  دست  نتيجه  اين  به   1980-1990 دوره  در 
به مراتب  بزرگ  كشورهاي  صادركنندگان  با  مقايسه  در  كره اي  شركت هاي  توسط  بازار 
بيش تر است. چونگ و همكاران1 در مطالعه اي تأثير كاهش ارزش دالر امريكا )در مقابل 
از  استفاده  با  آن ها  مطالعه  نتايج  و  كرده  بررسي  را  تايوان  قيمت صادرات  بر  تايوان(  دالر 
مرحله اي2  سه  مربعات  حداقل  روش  به كارگيری  با  و   1975-93 دوره  در  ساالنه  داده هاي 
توليد  هزينه هاي  غيرمستقيم  اثر  و  ارز  نرخ  تغييرات  مستقيم  اثر  كه  است  ديدگاه  اين  مبين 
رفتار  بررسي  به  مطالعه اي  در  كارو3  مي شود.  ارزی  سياست هاي  كارايي  كاهش  موجب 
نتايج  پرداخت.   1980-94 سال هاي  در  كانادايي  و  امريكايي  قيمت گذاري صادركنندگان 
حاصل از رگرسيون اثرات ثابت حاكی از آن است كه شرايط رقابت ناقص برای محصوالت 
مشخصه های  از  بازار  تقسيم  و  قيمت  تبعيض  درحالی كه  می باشد،  برقرار  امريكا  صادراتی 
بازارهای صادراتی كانادا است. ساساكي4 در مطالعه ای به بررسی رفتار قيمت گذاري براي 
بازار توسط صادركنندگان ژاپني در بازارهاي امريكا، آسيا و اروپا پرداخته و با استفاده از 
كه  داد  نشان   ،1990)1(-1995)10( سال هاي  در  ماهانه  داده هاي  و  و وست5  نيووي  روش 
استراتژي قيمت گذاري براي بازار در امريكا )به دليل زياد بودن سطح رقابت( نمايان تر است، 
به طوري كه صادركنندگان ژاپني برای حفظ سهم بازار حاضرند اضافه بهاي كم تري بپذيرند. 
پرداخت.  هنگ كنگ  صادراتي  بازار  براي  قيمت گذاري  بررسي  به  مطالعه اي  در  پارسلي6 
مطالعه وی با استفاده از داده هاي تابلويي مربوط به 29 رقم كاالي صادراتي هنگ كنگ در 
سال هاي 2000-1992 در نُه بازار مقصد، نشان داد فقدان استراتژي قيمت گذاري براي بازار 
)عدم تقسيم بازار( بيانگر اين حقيقت است كه تغيير نرخ ارز به طوركامل به قيمت واردات 
از  استفاده  با  انتقال مي يابد. كنگ و ونگ7 در مطالعه اي  بازار مقصد(  )برحسب پول رايج 

1. Cheung et al. (1997).
2. Three -Stage Least Square (3SLS)
3. Carew (2000).
4. Sasaki (2002).
5. Newey–West
6. Parsley (2003).
7. Kang and Wang (2003).
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شاخص  و  واردات  قيمت  بر  ارز  نرخ  تغييرات  اثر  بررسي  به  برداري1  خودتوضيح  روش 
برآورد  نتايج  پرداختند.  تايلند  و  كره  سنگاپور،  ژاپن،  كشورهاي  در  مصرف كننده  قيمت 
كه  داد  نشان   1991-2001 زماني  دوره  در  كشور  چهار  هر  براي  لحظه اي  واكنش  توابع 
مصرف كننده  قيمت  شاخص  با  مقايسه  در  ارز  نرخ  تغييرات  به  واردات  قيمت  واكنش 
قيمت  بر  ژاپن  ين  و  امريكا  ارزش دالر  در  تغيير  اثر  مطالعه اي  در  است. ساساكي2  بيش تر 
 واردات را در دو سطح كل و تفكيكي براي منتخبي از كشورهاي آسياي شرقي در دوره 
)از 11 كاال(  دو كاال  واردات  قيمت   فقط  داد  نشان  و  بررسی كرده   1973)2(-2000)12(
در  ماركوس3  و  مالك  تابلويي،  داده هاي  از  استفاده  با  مي گيرد.  قرار  ژاپن  ين  تحت تأثير 
مطالعه اي واكنش قيمت صادرات و واردات هند به تغييرات نرخ ارز در دوره 1980-2001 
را بررسي كردند. نتايج مطالعه مذكور نشان داد فرضيه صفر مبني  بر كامل بودن رابطه انتقالي 
نرخ ارز بر قيمت واردات را نمي توان رد كرد. مك كارتي4 با استفاده از روش خودتوضيح 
و  مصرف كننده  قيمت  شاخص  بر  واردات  قيمت  و  ارز  نرخ  تغيير  اثر  بررسي  به  برداري 
نتايج برآورد توابع واكنش لحظه اي و تجزيه  توليدكننده در سال هاي 98-1976 پرداخت. 
واريانس نشان داد شوک هاي نرخ ارز و قيمت واردات تأثير اندكي بر تورم داخلي در اغلب 
كشورهاي مورد مطالعه دارد. سگلووسكی5 در مطالعه ای با استفاده از مدل تصحيح خطا6 به 
بررسی واكنش قيمت صادرات به تغييرات نرخ ارز در دوره )5(2007-)1(1980 پرداخت. 
نتايج مطالعه نشان داد اثر نرخ ارز بر قيمت صادرات ژاپن زياد بوده و اين امر به دليل زياد 
اين كشور  تجهيزات حمل ونقل(  و  الكتريكی  )وسايل  مهم صادراتی  بودن سهم دو بخش 
داده هاي  بر  مبتني  همجمعي  رهيافت  از  استفاده  با  مطالعه اي  در  ماركوس7  و  مالك  است. 
تابلويي به بررسي رابطه انتقالی نرخ ارز بر قيمت صادرات هند پرداخته و نشان دادند انتقال 
ناقص نرخ ارز در كوتاه مدت براي داده هاي ماهانه بيش تر از داده هاي ساالنه است. پارسلي8 

1. Vector Auto Regressive (VAR)
2. Sasaki (2005).
3. Mallick and Marques (2006).
4. McCarthy (2007).
5. Ceglowski (2010).
6. Error Correction Model (ECM)
7. Mallick and Marques (2010).
8. Parsley (2012).
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افريقای  انتقال نرخ ارز در  به بررسی درجه  تابلويی  با استفاده از داده های  نيز در مطالعه ای 
انتقال تغييرات نرخ ارز  نتايج مطالعه وی،  جنوبی در دوره 2009-1998 پرداخت. براساس 
به قيمت واردات حدود 60 درصد است. توربك و كاتو1 در مطالعه ای اثر تغييرات نرخ ارز 
معمولی2  مربعات  پويای حداقل  از روش  استفاده  با  و  و  بررسی كرده  را  ژاپن  بر صادرات 
ين در دهه گذشته موجب  ارزش  قابل توجه  نوسان های  دادند  نشان  در دوره 1988-2009 
تغييرات زياد در حجم صادرات ژاپن شده است. لين و وو3 نيز در مطالعه ای با استفاده از مدل 
غيرخطی مبتنی بر داده های ماهانه قميت واردات تايوان به بررسی رابطه ميان انتقال نرخ ارز 
و تورم در دوره 2008-1981 پرداختند. نتايج مطالعه مذكور حاكی از آن است كه درجه 
بررسی  به  مطالعه ای  در  هالر4  و  فيتزجرالد  می يابد.  افزايش  تورم  كاهش  با  ارز  نرخ  انتقال 
وجود استراتژی قيمت گذاری برای بازار در كشورهای ايرلند و انگليس پرداختند. با استفاده 
از داده های ماهانه در دوره )12(2005-)1(1995 و با به كارگيری رهيافت اثرات ثابت، نتايج 
مطالعه نشان داد قيمت های نسبی ميان بازارها همراه با تغيير نرخ ارز تغيير نمی يابند. كائو و 
همكاران5 در مطالعه ای درجه انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت كاالهای صادراتی كانادا برای 
نشان  ثابت،  اثرات  از روش  استفاده  با  و  بررسی كرده  را   2006)1(-2010)3( زمانی  دوره 
دادند درصورت تعيين قيمت صادرات برحسب دالر امريكا، اجرای استراتژی قيمت گذاری 

برای بازار با شدت بيش تری انجام می شود.
كشورهای  قيمت گذاری  سياست  كه  گفت  می توان  انجام شده  مطالعات  مرور  با 
ارز  نرخ  تغييرات  انتقال  يا  جذب  ميزان  و  است  آن ها  بازاری  قدرت  از  تابعی  صادركننده 
مشكالت  از  يكی  دارد.  بين المللی  بازارهای  به  ورود  از  صادركنندگان  هدف  به  بستگی 
مهم در اين مطالعات، عدم در نظر گرفتن پويايی های تعديل و استفاده از روش های سری 
پايينی  انعطاف پذيری  از  صادركنندگان  قيمت گذاری  رفتار  درک  برای  كه  است  زمانی 
برخوردارند. در اين مطالعه با رفع اين نقيصه از روش های پيشرفته و پويای داده های تابلويی 

1. Thorbecke and Kato (2012).
2. Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)
3. Lin and Wu (2012).
4. Fitzgerald and Haller (2014).
5. Cao et al. (2015).
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ــ شامل ميان گروهی تلفيقی1، گشتاورهای تعميم يافته سيستمی2 و اثرات ثابت پويا3ــ برای 
لحاظ وجه  اين  از  استفاده می شود كه  ايران  قيمت گذاری صادركنندگان  رفتار  مدل سازی 
الگوی  از  مطالعه  اين  در  اين،  بر  افزون  است.  پيشين  مطالعات  به  نسبت  مطالعه  اين  تمايز 
ارزش  بر  ارز  نرخ  نااطمينانی  اثر  بررسی  برای  تابلويی  داده های  گارچ نمايی4 در چارچوب 
رفتار  بررسی  مطالعه  اين  اصلی  هدف  بنابراين،  است.  شده  استفاده  ايران  صادرات  واحد 

قيمت گذاری صادركنندگان ايران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 است. 
اين مطالعه شامل بخش های مختلفی است. بخش اول، با توجه به مبانی نظری و شواهد 
و مطالعات تجربی، به معرفی الگوی رگرسيونی، داده های آماری و روش برآورد اختصاص 
دارد. نتايج مطالعه در بخش دوم تجزيه و تحليل شده و در پايان نتيجه گيری و پيشنهادهای 

سياستی ارائه می شود. 

1. روش شناسی تحقيق

در شرايط رقابت ناقص، كاالهای مشابه در بازارهای مختلف، قيمت های متفاوت دارند. 
رفتار  مشخص كننده  كاال  يك  واردات  قيمت  به  ارز  نرخ  تغييرات  انتقال  ميزان  بنابراين، 
قيمت گذاری بنگاه صادركننده است. به طوركلی، انگيزه حداكثرسازی سود موجب می شود 
صادركنندگان قيمتی را در it اُمين بازار )Pit( تعيين كنند كه بر كشش قيمتی و ساير شرايط 

تقاضا )D(، هزينه نهايی )mc( و نرخ ارز )et( مبتنی باشد5 :

Pit=f(Di, mc,et)   )1

با خطی كردن معادله )1(، قيمت صادرات ايران به it اُمين كشور به صورت زير است:

Pit=μi+mct+β1et  )2

كه μi اثر كشوری و نمايانگر شرايط تقاضا، β كشش قيمت واردات نسبت به تغيير نرخ 

1. Pooled Mean Group (PMG).
2. System Generalized Method of Moments (GMM).
3. Dynamic Fixed Effects (DFE).
4. Exponential GARCH (EGARCH).
5. Takagi and Yoshida (2001); p. 6.
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ارز، i نمايانگر كشور و t بيانگر زمان است. در معادله )2(، ضريب نرخ ارز نشان دهنده درجه 
انتقال نرخ ارز است. انتقال نرخ ارز زمانی كامل است كه نرخ ارز به صورت يك به يك با 
قيمت واردات تغيير يابد كه در اين حالت، قيمت صادرات بر حسب پول كشور صادركننده 
ثابت باقی می ماند. از سوی ديگر، انتقال نرخ ارز زمانی صفر است كه قيمت واردات با تغيير 
صادركننده  كشور  پول  برحسب  صادرات  قيمت  حالت،  اين  در  كه  نكرده  تغيير  ارز  نرخ 
بازار  برای  )استراتژی قيمت گذاری  ارز  نرخ  ناقص  انتقال  ارز دارد.  نرخ  با  متناسب  تغييری 
يا سياست سود ـ سهم( تنها به دليل تبعيض قيمت انحصارگر نيست و عوامل ديگری )نظير 
هزينه های تعديل، رفتار استراتژيك بنگاه، ساختار بازار و هزينه های ورود و خروج به بازار( 

نيز مؤثرند1. با استفاده از معادله )2(، مدل رگرسيونی را می توان به صورت زير نوشت:

lnPit=μi+β1lnet+β2lnevt+β3lnпt+λlnPi,t-1+εit  )3

كه lnP لگاريتم قيمت صادرات بر حسب پول داخلی )ريال(، lne لگاريتم نرخ برابری 
ريال در مقابل دالر امريكا، ev لگاريتم نااطمينانی نرخ ارز و lnп شاخص قيمت توليدكننده 
برآوردكننده ها  ميان  در   )lnPi,t-1( تأخيری  وابسته  متغير  وجود   ،)3( معادله  در  است.  ايران 
مشخصه مدل پويای داده های تابلويی است. در مدل ساده پويا، ناهمگنی تنها ناشی از عرض 
از مبدأ انفرادی μi است كه برحسب مقاطع مختلف تغيير می يابد. اما در مطالعات اقتصادی 
ضرايب  بتوان  طريق  اين  از  تا  گرفت  نظر  در  را  بيش تری  ناهمگنی های  است  الزم  گاهی 
مربوط به گروه های مختلف را به دست آورد. برآوردهای ميان گروهی2 و ميان گروهی تلفيقی 
از  با متوسط گيری  تابلويی در نظر می گيرند و  ناهمگنی های بيش تری را در مدل داده های 
 MG برآوردگر ،i پارامترهای مدل  خودتوضيح برداری با وقفه های توزيعی3 برای هر مقطع
با  θi مطابق  بلندمدت  پارامتر   ،)3( معادله  مثال در  برای  را محاسبه می كند.  بلندمدت  رابطه 

روش زير محاسبه می شود4:

θi=βi/1-λ   )4

1. Takagi and Yoshida (2001); p. 7.
2. Mean Group (MG).
3. Autoregressive Distributed Lag (ARDL).
4. Asteriou and Hall (2007); p. 358.
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و برآوردگر MG برای كل داده های تابلويی توسط روابط زير قابل محاسبه است:

∑
=

=
N

1i
iè

N
1è̂  )5

∑
=

=
N

1i
iì

N
1ì̂  )6

می توان نشان داد كه برآورد MG با تعداد وقفه های زياد و مناسب، برآوردهای فوق العاده 
يك  مرتبه  از  جمعی  متغيرها  اگر  )حتی  می دهد  ارائه  را  بلندمدت  پارامترهای  از  سازگار1 
باشند(. پسران و اسميت2 نشان دادند كه مدل های ناهمگن پويای تلفيقی دارای برآوردهای 
ناسازگاری اند )حتی در نمونه های بزرگ( و مشترک بودن تصريح پويا برای تمام كشورها 
بلندمدت مدل را ميان كشورها مشترک در  پارامترهای  اما می توان  غيرقابل پذيرش است؛ 
نظر گرفت. آن ها روشی پيشنهاد دادند كه با ميانگين گرفتن از پارامترهای برآوردی )يا با 
و  پسران  انجام می شود.  به صورت يك سيستم(  تخمين مدل  و  بلندمدت  پارامترهای  تلفيق 
همكاران3 اين روش را PMG ناميده اند. اين روش از كارايی برآورد تلفيقی استفاده می كند، 
 PMG بدون آن كه ناسازگاری )ناشی از روابط پويای ناهمگن( وجود داشته باشد. برآورد
حدواسط دو روش MG )كه در آن ضرايب شيب و عرض از مبدأها ميان مقاطع متفاوتند( 
و روش اثرات ثابت )كه در آن ضرايب شيب ثابت و عرض از مبدأها ميان مقاطع متفاوتند( 
است. در برآورد به روش PMG، ضرايب بلندمدت ميان كشورها يكسان است، درحالی كه 

ضرايب كوتاه مدت قابليت تغيير دارند. 
به صورت   ARDL معادالت  از  سيستمی  برای  غيرمقيد  تصريح   ،PMG روش  با  مطابق 

زير است:

∑∑
=

−
=

− ++′+=
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1j
itijti,ij

P

1j
jti,ijit åìXälnPëlnP  )7

اثرات ثابت است.  μi نمايانگر  k×1 از متغيرهای توضيحی معادله )3( و  Xi,t-j بردار  كه 
همچنين، داده های تابلويی می توانند از نوع نامتوازن بوده و p و q ممكن است ميان مقاطع 

1. Super-Consistent Estimators.
2. Pesaran and Smith (1995).
3. Pesaran et al. (1999).
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متفاوت باشند. مدل فوق را می توان به صورت يك الگوی تصحيح خطای برداری1 بيان كرد:  

∑∑
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=
−

−

=
−−− ++′++′−=

1q

1j
itijti,ij

1p

1j
jti,ij1ti,i1ti,iit åìÄXãÄlnPã)Xâ(lnPèÄlnP  )8

ميان  قيد  هستند.  )يا خطا(  تعادل  تصحيح  پارامترهای   θi و  بلندمدت  پارامترهای   βi كه 
گروهی تلفيقی اين است كه اجزای β ميان كشورها مشترک  باشند2. 
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=
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jt,iij1t,i1t,iiit xPln)xP(lnPln   )9

از  استفاده  با  فوق  رابطه  برآورد   ،β بر  مقطعی  بين  محدوديت های  آزمون  و  اعمال  با 
روش OLS انجام می شود؛ اما اين رويكرد كارا نيست، زيرا كواريانس همزمان باقيمانده ها 
را ناديده می گيرد. برآورد ديگر مبتنی بر روش رگرسيون هـاي بـه ظـاهر نـامرتبط3 بوده و 
نوعی از رگرسيون GLS است. اما برآورد به روش SUR تنها زمانی ممكن است كه N در 
اين رو، پسران و همكاران4 برآوردگر حداكثر راستنمايی را  از  باشد.  T كوچك  با  مقايسه 

پيشنهاد دادند كه در آن، تمام پويايی ها و جمالت ECM قابل تغييرند. 
با در نظر گرفتن برخی فروض، در دو حالت پايايی و ناپايی برآوردكننده ها )جمعی از 
هر  در  نرمال اند.  توزيع  دارای  مجانبی  به طور  و  سازگار  برآوردی  پارامترهای  مرتبه يك(، 
به مقاطع  PMG الزم است طول مناسب وقفه برای معادالت مربوط  MG و  دو برآوردگر 

انفرادی مشخص شود كه اين انتخاب با استفاده از معيار شوارتز بيزين انجام می شود5.
گروهی  ـ  خاص  عوامل  تابلويی،  داده های  در  كه  كردند  استدالل  همكاران6  و  پسران 
اين  مقطعی می شود.  برآوردهای  اريب شديد  اندازه گيری موجب  يا خطاهای  حذف شده 
)مبتنی  »تلفيق پذيری«  آزمون های  رد  به  كه  است  معمول  امری  تجربی  داده های  در  مسأله 
برآورد  بر  مبتنی  هاسمن7  آزمون  می شود.  منجر  گروهی(  پارامترهای  محدوديت های  بر 
پارامترهای بلندمدت است كه اين برآوردها را می توان از متوسط )ميان گروه( رگرسيون های 

1. Vector Error Correction Model (VECM).
2. Asteriou and Hall (2007); p. 361.
3. Seemingly Unrelated Regression (SUR).
4. Pesaran et al. (1999).
5. Asteriou and Hall (2007); p. 361.
6. Pesaran et al. (1999).
7. Hausman.
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مقطعی به دست آورد. حتی در شرايط ناهمگنی، اين آزمون سازگار است. اما اگر پارامترها 
زير  به صورت  هاسمن  آزمون  آماره  هستند.  كارا  بسيار   PMG برآوردهای  باشند،  ناهمگن 

است:

q̂)q̂var(q̂H 1
~

2
k   )10

نمايانگر   ) q̂ ( var MG است و  PMG و  برآوردهای  ميان  تفاوت  از   1×k بردار   q̂ كه 
بردار  دو  برای  كواريانس  ماتريس های  ميان  تفاوت  برحسب  و  است  كواريانس  ماتريس 
اما اگر فرضيه  پارامتر محاسبه می شود. تحت فرضيه صفر، هر دو برآوردكننده سازگارند. 
با شكست مواجه  نبوده و آزمون  PMG سازگار  تلفيق پذيری رد شود، آن گاه برآوردهای 

می شود1. 
در اين مطالعه، از آزمون ريشه واحد ايم ـ پسران و شين2 استفاده می شود3. اين آزمون 
برای داده های تابلويی ناهمگن و پويا می باشد كه مبتنی بر رهيافت ميانگين گروهی است. 

معادله اصلی آزمون ريشه واحد IPS به صورت زير است:
P

1j
itjti,ij1ti,iiit PPlnP

 
 )11

كه در آن ρ مشخص كننده همبستگی باقيمانده ها در طول زمان است. تحت فرض صفر 
فرض  است.   ρi=0 iها  تمام  براي  و  شده   تشكيل  واحد  ريشه  از  مقاطع  تمام   ،IPS آزمون 
مقابل بيان مي كند كه بخشي از مقاطع از فرآيند ايستا پيروي مي كنند و ρi برابر صفر نيست. 
به عبارت ديگر، با افزايش N به سمت بی نهايت، كسر N1/N به سمت مقدار غيرصفر همگرا 

می شود كه N1 تعداد مقاطع ايستا است.
رويكرد مطالعه حاضر توصيفی ـ تحليلی و روش گردآوری مبتنی بر مطالعات اسنادی و 
اطالعات كتابخانه ای است. داده های مورد استفاده از نوع داده های تابلويی بوده و به صورت 

1. Asteriou and Hall (2007); p. 361.
2. Im, Pesaran and Shin (IPS).

3. در اين مقاله به چند دليل از آزمون ريشه واحد IPS استفاده شده است: 1( در آزمون ريشه واحد IPS نيازي نيست 
با  ميان كشورها  ايجاد داده ها در  تا روند  اجازه مي دهد   IPS باشند؛ 2( آزمون ريشه واحد  متوازن  تابلويی  داده هاي 
توجه به ضرايب ADF و ساختار جمالت خطا متفاوت باشد؛ 3( آزمون IPS نمونه ها را به صورت جدا از يكديگر 

در نظر گرفته و در محاسبات طوري عمل مي كند كه ويژگي خاص هريك از كشورهاي مورد بررسي لحاظ شود.
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ساالنه در دوره 91-1371 و برای 48 بازار مقصد جمع آوری شده اند1. مشكالت مربوط به 
اندازه گيري داده هاي ساالنه در مقايسه با داده هايي با فراواني باال از شدت كم تري برخوردار 
است. افزون بر اين، اطالعات مربوط به متغيرهاي توضيحی با استفاده از داده هاي ساالنه در 
دسترس اند. داده های ساالنه مربوط به شاخص قيمت صادرات از سالنامه هاي آماري گمرک 
جمهوري اسالمي ايران، شاخص قيمت توليدكننده )به قيمت ثابت سال 1376( و نرخ ارز 
به  معياری است كه  ارز  نرخ  نااطمينانی  ايران جمع آوری شده اند.  بانك مركزی  از  رسمی 
اندازه گرفت.  به نوسانات غيرقابل پيش بينی نرخ ارز را  واسطه آن می توان ريسك مربوط 
در مدل رگرسيونی )3( برای در نظر گرفتن شرايط كالن اقتصادی در كشور ايران از متغير 
نااطمينانی نرخ ارز )به عنوان يك متغير كنترلی( استفاده شده است. مطابق با معادالت )11( و 
)12(، نوسانات نرخ ارز با به كارگيری الگوی گارچ نمايی )EGARCH( محاسبه شده است:

lnet=α0+α1lnet-1+ε1  )12

q

1J

p

1i

r

1k kt

kt

jt

jt
i

2
jtj

2
t )ln(ln  )13

پس از محاسبه واريانس شرطی با استفاده از روش فوق، از داده های به دست آمده به عنوان 
شاخص نااطمينانی نرخ ارز در معادله )3( استفاده می شود. برآورد الگوی رگرسيونی )3( و 

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار STATA12 انجام شده است. 

2. نتایج و بحث

واحد  ريشه  آزمون   از   )3( رگرسيوني  الگوي  صحيح  برآورد  به منظور  مطالعه  اين  در 
IPS استفاده شده و نتايج آن در جدول )1( گزارش شده است. براساس نتايج جدول )1(، 

فرض صفر مبني بر وجود ريشه واحد در سطح اطمينان 95 درصد براي تمام متغيرهاي مورد 

اندونزي،  عربي،  متحده  امارات  استراليا،  اسپانيا،  اتريش،  بالروس،  كشورهای  آماری،  محدوديت های  به  توجه  با   .1
انگلستان، اوكراين، ايتاليا، ايرلند، آذربايجان، آرژانتين، افريقاي جنوبي، آلمان، برزيل، بلژيك، بنگالدش، پاكستان، 
پرتغال، تايلند، تايوان، تركيه، تونس، سوريه، كره جنوبی، چين، دانمارک، روماني، سنگاپور، سنگال، سودان، سوئد، 
مالی،  مالزی،  لهستان،  كويت،  كانادا،  قطر،  فيليپين،  فرانسه،  روسيه،  غنا،  عمان،  سعودي،  عربستان  شيلي،  سوئيس، 

مجارستان، مراكش به عنوان بازارهای مقصد انتخاب شده اند.
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به  نيازی  و  بوده  پايا   )3( رگرسيوني  الگوي  متغيرهاي  درنتيجه  و  نمي شود  پذيرفته  بررسي 
تفاضل گيري از آن ها نيست.

خودهمبستگی سريالی برای داده های تابلويی با حجم زياد دوره های زمانی مطرح می شود. 
خودهمبستگی سريالی موجب می شود كه انحراف معيار ضرايب برآوردی بسيار كم تر از 
مقادير واقعی باشد كه در اين حالت، ضريب تعيين مقدار بيش تری را نشان می دهد. بنابراين، 
آزمون خودهمبستگی  از  استفاده  با  تأخيری  وابسته  متغير  وارد كردن  لزوم  بعد،  مرحله  در 
سريالی وولدريدج1 مورد بررسی قرار گرفت و نتايج آن در جدول )1( گزارش شده است. 
نتايج جدول )1( حاكی از آن است كه فرض صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی سريالی مرتبه 
اول در جمالت خطا رد می شود و الزم است الگوی رگرسيونی )1( به صورت پويا تصريح 

شود. 
كه  شده  استفاده  آرچ  آزمون  از  ناهمسان  واريانس  وجود  بررسی  برای  مطالعه  اين  در 
فرض صفر آن بيانگر همسانی واريانس و فرض مقابل نمايانگر وجود ناهمسانی واريانس در 
باقيمانده ها است. مطابق جدول )1(، نتايج آزمون آرچ )براساس دو آماره F و حاصل ضرب 
كه  نيست  ثابت  ارز  نرخ  متغير  واريانس  می دهد  نشان  تعيين(  ضريب  در  مشاهدات  تعداد 
از  استفاده  با  اساس،  اين  بر  می كند.  تأييد  را  شرطی  ناهمسان  واريانس  از  استفاده  امر  اين 
الگوی )EGARCH )1،1، نوسان نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان متغير توضيحی در الگوی 

رگرسيونی )3( استفاده شده است. 
از  بلندمدت  ضرايب  همگنی  بررسی  شد،  بيان  روش ها  و  مواد  بخش  در  همان طوركه 
طريق آزمون هاسمن قابل بررسی است. اين آزمون بر اين فرض مبتنی است كه مجموعه 
با  معنا داری  تفاوت  آماری  لحاظ  از   PMG و   MG روش  دو  توسط  برآوردی  ضرايب 
نظر می گيرد كه  در  را  اين محدوديت   PMG برآوردگر  به عبارت ديگر،  ندارند.  يكديگر 
 PMG تخمين زن  محدوديت،  اين  بودن  معتبر  با  يكسان اند.  مقاطع  ميان  بلندمدت  ضرايب 
برآوردهای سازگار و كارايی را ارائه می دهد. اما اگر فرضيه همگنی ضرايب شيب رد شود، 
تخمين زن PMG ناسازگار و برآوردكننده MG در هر دو حالت سازگار است. نتايج آزمون 
هاسمن در جدول )1( گزارش شده است كه براساس آن می توان نتيجه گرفت كه فرضيه 

1. Wooldridge.
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صفر مبنی بر ادغام ضرايب بلندمدت در سطح معنا داری 5 درصد رد نمی شود و می توان از 
برآوردكننده كارای PMG برای تخمين الگوی رگرسيونی )3( استفاده كرد. بر اين اساس، 

نتايج برآورد الگوی رگرسيونی )3( در جدول )2( گزارش شده است.

جدول 1ـ نتايج آزمون ريشه واحد و خودهمبستگی سريالی

IPS آزمون ریشه واحد

ارزش احتمالمقدار آماره آزموننام متغیر

10/28170/0000-قيمت صادرات

3/48130/0000-نرخ ارز

15/76170/0000-نااطمينانی نرخ ارز

6/58300/0000-شاخص قيمت توليدكننده

0/0000مقدار آماره F در آزمون خودهمبستگی سريالی وولدريدج:  54/250

0/9999مقدار آماره χ2 در آزمون هاسمن: 0/01

0/0000مقدار آماره F در آزمون آرچ:  13/0749

0/0005مقدار آماره NR2 در آزمون آرچ:  21/9441

منبع: يافته های تحقيق.

PMG جدول 2ـ نتايج حاصل از برآورد مدل به روش

ارزش احتمالمقدار  برآوردیدوره زمانینام متغیر

نرخ ارز
1/1288420/000بلندمدت

0/74679370/000كوتاه مدت

نااطمينانی نرخ ارز
0/0152140/000بلندمدت

0/00920990/000-كوتاه مدت

شاخص قيمت توليدكننده
0/5763180/000بلندمدت

0/06750230/769كوتاه مدت

0/53505920/000-جمله تصحيح خطا

2/5426870/000-عرض از مبدأ

منبع: يافته های تحقيق.
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ارزش واحد  بر  ارز  نرخ  اثر  استدالل كرد كه  )2( می توان چنين  نتايج جدول  براساس 
صادرات ايران در كوتاه مدت مثبت و معنا دار است، به نحوی كه با ثابت بودن ساير شرايط در 
يك دوره كوتاه مدت، هر يك درصد افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت صادرات ايران 
قيمت  به  ارز  نرخ  تغيير  تنها 0/25 درصد  و  ميزان 0/75 درصد می شود  به  ريال(  )برحسب 
صادرات بر حسب دالر انتقال می يابد. بنابراين، انتقال نرخ ارز ناقص است و صادركنندگان 
ايران استراتژي قيمت گذاري براي بازار و يا به عبارتي، سياست قيمت گذاري سود ـ سهم را 
اجرا مي كنند. اجراي اين سياست قيمت گذاري همراه با تبعيض قيمت درجه سه بوده و اين 
امر سود صادركنندگان ايران در هريك از بازارهای مقصد را حداكثر می سازد. با تضعيف 
بيش تر،  سود  به دست آوردن  برای  ايران  صادركنندگان  دالر،  مقابل  در  ايران  ريال  ارزش 
مقدار اضافه بها و قيمت صادرات )برحسب پول داخلي( را افزايش مي دهند. از سوی ديگر، 
بر  ارز  نرخ  اثر  برای خنثي كردن  ارزش دالر  با كاهش  ايران هنگام مواجه  صادركنندگان 
قيمت صادرات مقدار اضافه بهاي خود را كاهش مي دهند. همچنين، نتايج جدول )2( مؤيد 
آن است كه اثر بلندمدت نرخ ارز بر قيمت صادرات ايران )برحسب ريال( مثبت و معنا دار 
بوده و مقدار ضريب برآوردی برابر 1/13 است. به عبارتی با ثابت بودن ساير شرايط، كشش 
بلندمدت قيمت صادرات ايران نسبت به تغييرات نرخ ارز بزرگ تر از يك بوده و چنين رفتار 
صادرات  برای  بين المللی  بازارهای  در  كشش ناپذير  بسيار  تقاضای  نمايانگر  قيمت گذاری 
خارجی  بازارهای  در  ايران  صادركنندگان  بلندمدت،  دوره  يك  در  بنابراين،  است.  ايران 
تمام تغييرات نرخ ارز را جذب و يا خنثی می كنند. اين نتيجه در مطالعه يومكال و همكاران1 
بر رفتار قيمت گذاری  نااطميناني تقاضاي كل  نيز حاصل شده است.  و مالك و ماركوس2 
صادركنندگان ايران تأثير مي گذارد. با بی ثبات بودن تقاضای كل، صادركنندگان ايران در 
تقاضاي  بنابراين،  تغيير مي دهند.  را  قيمت هاي خود  احتياط  با  ارز  نرخ  تغييرات  به  واكنش 
كل از نوسانات قابل توجهي در يك محيط رقابت ناقص برخوردار است و صادركنندگان 
تغيير مي دهند  را  ميزان حاشيه سود خود  بازاري  ندادن سهم  از دست  و  قيمت  برای حفظ 
كه اين امر موجب افزايش رفتار قيمت گذاری برای بازار و كاهش انتقال نرخ ارز مي شود3. 

1. Yumkella et al. (1994).
2. Mallick and Marques (2006).
3. An and Wang (2012); p. 362.
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استدالل  زمان می توان چنين  با گذشت  بازار  برای  قيمت گذاری  افزايش درجه  به  توجه  با 
كرد كه تقاضای خارجيان برای محصوالت صادراتی ايران بی ثبات تر می شود. وجود موانع 
مؤثر  صادركنندگان  قيمت گذاری  رفتار  بر  مي تواند  كه  است  ديگري  عامل  غيرتعرفه اي 
قيمت  به  به طور كامل  ارز  نرخ  تغيير  امر مي شوند كه  اين  از  مانع  موانع غيرتعرفه اي  باشد1. 
كاالي تجاري انتقال يابد. بنابراين، موانع غيرتعرفه اي باعث افزايش درجه قيمت گذاری برای 
بازار در يك دوره بلندمدت مي شوند. درجه باالی استراتژی قيمت گذاری برای بازار توسط 
صادركنندگان ايران، داليل ديگری نيز دارد. ثابت نگه داشتن قيمت صادرات برحسب دالر 
زماني انجام می شود كه صادركنندگان به دنبال حفظ هزينه هاي غيرمستمر سرمايه گذاري شده 
در  ارز  نرخ  انتقال  پايين  درجه  باشند.  بازاري  سهم  به دست آوردن  يا  و  بازار  به  ورود  در 
باشد،  رقابتي  زيادي  تا حد  مقصد  بازار  اگر  مي گيرد.  نيز صورت  رقابتي  كاماًل  بازار  يك 
آن گاه صادركنندگان برای حفظ سهم بازار، تغييرات نرخ ارز را جذب مي كنند و اين امر 
قيمت هاي  پذيرش  به  تمايل  بنابراين،  است.  آن ها  توسط  اضافه بهاي كم تر  پذيرش  مستلزم 
اگر صادركنندگان ظرفيت  مي شود.  بازار  برای  قيمت  گذاری  افزايش درجه  كم تر موجب 
كاهش  انگيزه  ملی  پول  ارزش  تضعيف  هنگام  باشند،  نداشته  را  بيش تر  فروش  براي  الزم 
قيمت را ندارند. در اين حالت، تغييرات نرخ ارز به قيمت كاالهای تجاری انتقال نمی يابد و 

صادركنندگان با افزايش حاشيه سود خود، تمام تغيير نرخ ارز را جذب مي كنند2.
براساس نتايج جدول )2(، لگاريتم طبيعی نااطمينانی نرخ ارز در كوتاه مدت تأثير منفی و 
معنا داری بر لگاريتم ارزش واحد صادرات ايران در بازارهای مورد مطالعه دارد. به بيان ديگر، 
مقدار برآوردشده نمايانگر آن است كه با ثابت بودن ساير شرايط، هر يك درصد افزايش 
نااطمينانی نرخ ارز به طور متوسط باعث كاهش قيمت صادرات ايران در حدود 0/01 درصد 
می شود. اما از سوی ديگر، اثر بلندمدت نااطمينانی نرخ ارز بر لگاريتم قيمت صادرات ايران 
ارزش  ارز،  نرخ  نااطمينانی  درصدی  يك  افزايش  با  كه  نحوی  به  است،  معنی دار  و  مثبت 
واحد صادرات ايران در بازارهای مورد مطالعه حدود 0/01 درصد افزايش می يابد. بنابراين، 
بر  متفاوتي  تأثير  مختلف  شرايط  تحت  ارز  نرخ  بي ثباتي  كه  كرد  استدالل  چنين  می توان 

1. Ghosh and Rajan (2007b); p. 16.
2. Kim et al. (2003); p. 5. Swift (2004); p. 160. Ghosh and Rajan (2007b); p. 16.
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باشند،  موقتي  حال  عين  در  و  بي ثبات  ارز  نرخ  تغييرات  اگر  دارد.  ايران  صادرات  قيمت 
صادركنندگان برای اجتناب از هزينه تعديل قيمت ها )اين هزينه ها شامل برچسب زدن مجدد 
مكرر  تغيير  به  تمايل كم تري  است(  تبليغات  و  كاالنما  تجديد چاپ  و  تجديدنظر  كاالها، 
قيمت ها به دليل تغييرات نرخ ارز خواهند داشت. در اين حالت، بنگاه هاي صادركننده ميل 
بيش تري به تعديل اضافه بها خواهند داشت كه اين امر موجب افزايش درجه قيمت گذاری 
برای بازار مي شود1. اما در شرايطي كه بي ثباتي نرخ ارز دائمي تلقي شود و جنبه بلندمدت 
داشته باشد، در اين حالت مي توان انتظار داشت كه هزينه هاي توليد در نتيجه نوسانات شديد 
نرخ ارز افزايش يافته و اين امر به افزايش قيمت كاالها منجر مي شود2. همچنين، اين يافته 

موافق با نتيجه مطالعه مالك و ماركوس3 است.
براساس نتايج جدول )2(، اثر شاخص قيمت توليدكننده بر ارزش واحد صادرات ايران 
نيست.  معنا دار  آماری  لحاظ  از  آن  كوتاه مدت  اثر  كه  حالی  در  است،  معنی دار  و  مثبت 
افزايش شاخص قيمت توليدكننده در ايران موجب افزايش هزينه توليد و متعاقب آن افزايش 
قيمت صادرات ايران برحسب ريال در تمام بازارهای مقصد می شود. بنابراين، افزايش تورم 
نمايانگر  يافته  اين  و  می شود  بين المللی  بازارهای  در  ايران  رقابت پذيری  كاهش  موجب 

اهميت اين متغير در تعيين ارزش واحد صادرات ايران طی يك دوره بلندمدت است. 
استدالل كرد  بودن جمله تصحيح خطا در جدول )2(، می توان چنين  منفی  به  با توجه 
خطا  تصحيح  جزو  و  بوده  تعادلی  مقدار  از  فراتر  قبل  دوره  در  صادرات  قيمت  مقدار  كه 
بازگردد. همچنين، مقدار  به سطح تعادلی خود  ايران  باعث می شود ارزش واحد صادرات 
قيمت  اختالف  از   0/53 حدود  سال  هر  كه  است  آن  مؤيد  خطا  تصحيح  جمله  برآوردی 

صادرات ايران با مقدار تعادلی بلندمدت آن اصالح می شود. 
در اين مطالعه برای بررسی اعتبار و حساسيت نتايج حاصله نسبت به روش های مختلف 
اقتصادسنجی، از دو روش GMM سيستمی و DFE نيز استفاده شده و سپس نتايج با روش 
PMG مقايسه می شود4. برای تخمين توسط روش GMM، سيستمی الزم است كه متغيرهای 

1. An and Wang (2012); p. 362.
2. كازروني و همكاران )1391(؛ ص 91.

3. Mallick and Marques (2006).
4. با توجه به محدوديت تعداد صفحات مقاله، از بيان مباحث آماری مربوط به اين روش ها خودداری می شود. 
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ابزاری به كاررفته در مدل مشخص شوند. مطابق با روش آرالنو و باور1 و بلوندل و باند2 از 
استفاده  برآورد  ابزارهای  به عنوان  سطح  واحد  در  تأخيری  متغيرهای  و  تفاضلی  متغيرهای 
می شود. با توجه به درون زا بودن متغير قيمت صادرات، از مقادير تأخيری اين متغير به عنوان 
تفاضلی  مقادير  از  اين،  بر  افزون  می شود.  استفاده  سيستمی   GMM در روش  ابزاری  متغير 
متغيرهای توضيحی به عنوان متغيرهای ابزاری استاندارد برای برآورد الگوی رگرسيونی )3( 
استفاده می شود. با در نظر گرفتن موارد فوق، نتايج حاصل از برآورد الگوی رگرسيونی )3( 

به همراه آزمون های آماری در جدول )3( گزارش شده است.

جدول 3ـ نتايج حاصل از برآورد مدل به روش GMM سيستمی

متغير وابسته: قيمت صادرات ايران بر حسب ريال

آماره zضریب برآوردینام متغیر

93/94*0/9429995نرخ ارز

29/63-*0/0042493-نااطمينانی نرخ ارز

2/63-*0/044061-شاخص قيمت توليدكننده

56/75*0/322891قيمت صادرات با يك وقفه

22/59-*2/000233-عرض ازمبدأ

47/48آماره χ2 در آزمون هانسن

:)C آماره های »اختالف در هانسن« برای آزمون برون زايی زيرمجموعه ابزارها )آماره های

GMM در آزمون هانسن برای بررسی برون زايی ابزارهای χ2 47/24آماره

IV در آزمون هانسن برای بررسی برون زايی ابزارهای χ2 47/35آماره

*40466آماره χ2 در آزمون والد

*4/11-آماره Z در آزمون آرالنو و باند برای همبستگی پياپی مرتبه اول

0/59آماره Z در آزمون آرالنو و باند برای همبستگی پياپی مرتبه دوم

منبع: يافته های تحقيق. * بيانگر معنا داری در سطح پنج درصد.

1. Arellano and Bover (1995).
2. Blundell and Bond (1998).
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نتايج  می شود.  تأييد  برآوردی  ضرايب  اعتبار   ،)3( جدول  در  والد  آزمون  براساس 
ابزارهای و زيرمجموعه های آن(، همبستگی پياپی مرتبه اول  آزمون های هانسن )برای كل 
و همبستگی پياپی مرتبه دوم نشان می دهد كه متغيرهای ابزاری استفاده شده، برون زا بوده و 
درنتيجه روش GMM سيستمی از اعتبار الزم برای برآورد الگوی رگرسيونی )3( برخوردار 
است. نحوه اثرگذاری متغيرهای توضيحی بر قيمت صادرات ايران در دو روش GMM و 
 GMM روش  در  توليدكننده  قيمت  شاخص  متغير  كه  تفاوت  اين  با  است1،  مشابه   PMG

منفی  برآوردی  ضريب  و  معنا دار  درصد   95 اطمينان  سطح  در  آماری  لحاظ  از  سيستمی 
به دست  آمده است. همچنين، براساس نتايج جدول )3( می توان گفت درجه قيمت گذاری 
صادركنندگان ايران در بازارهای بين المللی برابر 0/94 بوده و اين يافته نشان دهنده اجرای 
سياست سود ـ سهم توسط صادركنندگان ايران است. مقدار ضريب تعديل جزئی تخمينی 
)0/32-1( حاكی از اين واقعيت است كه حدود 68 درصد عدم تعادل ميان سطح مطلوب 
قيمت صادرات و مقدار واقعی آن طی يك سال از بين می رود. استفاده از سازوكار تعديل 
جزئی ضمن در نظر گرفتن پويايی الگو در كوتاه مدت، امكان بررسی روابط بلندمدت را نيز 
فراهم می آورد. بنابراين، با تقسيم ضريب برآوردی نرخ ارز بر ضريب تعديل جزئی می توان 
تابع بلندمدت را به دست آورد. بر اين اساس، كشش بلندمدت قيمت صادرات نسبت به تغيير 
نرخ ارز برابر با 1/38 بوده و نشان دهنده درجه باالی تعديل قيمت صادرات ايران )برحسب 

ريال( نسبت به تغيير نرخ ارز است.
برآوردگر DFE، مانند برآوردگر PMG، اين محدوديت را در نظر می گيرد كه بردار 
محدوديت   DFE برآوردگر  اين،  بر  افزون  است.  يكسان  كشورها  ميان  بلندمدت  ضرايب 
الگوی  برآورد  نتايج  می گيرد.  نظر  در  نيز  را  كشورها  ميان  كوتاه مدت  ضرايب  يكسانی 

رگرسيونی )3( به روش DFE در جدول )4( گزارش شده است.
ميان  درون زايی  تحت تأثير   DFE مدل  خطا،  جمالت  سريالی  خودهمبستگی  به دليل 
برای  هاسمن  آزمون  از  بنابراين،  می گيرد2.  قرار  مدل  توضيحی  متغيرهای  و  خطا  جمالت 
است.  )4( گزارش شده  در جدول  آن  نتايج  و  استفاده شده  ميزان درون زايی  اندازه گيری 

1. نتايج روش GMM برای دوره كوتاه مدت است. ضرايب بلندمدت به طور غيرمستقيم )از طريق ضريب تعديل جزئی( 
قابل محاسبه است.

2. Baltagi et al. (2000); p. 120.
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سطح  در  توضيحی  متغيرهای  و  خطا  جمالت  استقالل  فرض   ،)4( جدول  نتايج  براساس 
اطمينان 95 درصد رد نمی شود و درنتيجه، تخمين زن DFE بر MG ارجحيت دارد. از لحاظ 
معنا داری و عالمت ضرايب برآوردی، نتايج برآورد به روش DFE تا حد زيادی شبيه نتايج 
PMG است و می توان چنين استدالل كرد كه سياست سود ـ سهم و استراتژی قيمت گذاری 

برای بازار راهبرد غالب صادركنندگان ايران در بازارهای بين المللی است.  

DFE جدول 4ـ  نتايج حاصل از برآورد مدل به روش

ارزش احتمالمقدار  برآوردیدوره زمانینام متغیر

نرخ ارز
1/2808470/000بلندمدت

0/460850/000كوتاه مدت

نا اطمينانی نرخ ارز
0/00874540/000بلندمدت

0/00880730/000-كوتاه مدت

شاخص قيمت توليدكننده
0/39093710/009بلندمدت

0/35427890/148كوتاه مدت

0/61854530/000-جمله تصحيح خطا

3/1212430/000-عرض از مبدأ

0/9728مقدار آماره χ2 در آزمون هاسمن: 0/23

منبع: يافته های تحقيق.

جمع بندی و مالحظات

شرايط  براساس  صادركنندگان  قيمت گذاری  سياست های  و  استراتژی ها  شناسايی 
از  يكی  ديگر،  سوی  از  است.  بين الملل  بازاريابی  حوزه  مهم  موضوعات  از  يكی  تقاضا 
بنابراين، واكنشی  تراز تجاری است.  بهبود عملكرد صادراتی و  ارزی  اهداف سياست های 
كارايی  ميزان  مشخص كننده  می دهند،  نشان  ارز  نرخ  تغييرات  دربرابر  صادركنندگان  كه 
ملی  پول  ارزش  كاهش  معتقدند  اقتصاددانان  برخی  است.  ارزی  سياست های  اثربخشی  و 
موجب افزايش صادرات می شود، اما با وجود افزايش نرخ ارز در سال های اخير، صادرات 
ايران رشد چشمگير و قابل توجهی نداشته است. براساس تئوری های جديد اقتصاد بين الملل 
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می توان گفت همواره رابطه يك به يك ميان نرخ ارز و قيمت كاالهای تجاری وجود ندارد 
و صادركنندگان با اتخاذ سياست های قيمتی می توانند بخشی از تغييرات نرخ ارز را جذب و 
يا خنثی كنند. استراتژی قيمت گذاری برای بازار يا سياست سود ـ سهم )كه مبتنی بر تبعيض 
قيمت درجه سه است( يكی از مواردی است كه موجب كاهش كارايی سياست های ارزی 
صادركنندگان  قيمت گذاری  استراتژی  بررسی  مطالعه  اين  اصلی  هدف  بنابراين،  می شود. 
پويای  روش های  از  منظور،  اين  برای  است.   1371-91 دوره  در  مقصد  بازار   48 در  ايران 
بلندمدت نشان داد سياست  نتايج آن ها در كوتاه مدت و  داده های تابلويی استفاده شده كه 
سود ـ سهم، استراتژی غالب قيمت گذاری در بازارهای بين المللی است كه يكی از داليل آن 
افزايش حاشيه سود )در مقابل افزايش نرخ ارز( توسط صادركنندگان ايران است. درواقع، 
از  بخشی  و  بوده  ناقص  ايران  بازارهای صادراتی  در  ارز  نرخ  انتقال  داد  نشان  مطالعه  نتايج 
تغييرات نرخ ارز توسط صادركنندگان خنثی می شود. همچنين، براساس اين نتايج، شاخص 
امر می تواند باعث  ايران داشته و اين  بر ارزش واحد صادرات  اثر مثبتی  قيمت توليدكننده 
مؤيد  مطالعه  نتايج  اين،  بر  افزون  شود.  بين المللی  بازارهای  در  ايران  رقابت پذيری  كاهش 
آن است كه نوسانات بلندمدت نرخ ارز به دليل افزايش هزينه های توليد، اثر منفی بر قيمت 
صادرات ايران دارد. با توجه به يافته های مطالعه، توصيه های سياستی را می توان به شرح زير 

بيان كرد:
با توجه به اثرات منفی ای كه نااطمينانی نرخ ارز طی يك دوره بلندمدت بر قيمت  ●

تثبيت  جهت  سياست هايی  به دنبال  دولت  كه  می شود  توصيه  دارد،  ايران  صادرات 
ارز، حفظ نوسانات نرخ  بازار  باشد. حذف نوسانات موقت و لحظه ای در  ارز  نرخ 
ارز در محدوده قابل قبول، بهبود در ارائه خدمات ارزی، توسعه بازارهای سلف ارز، 
حذف بوروكراسی، شفاف كردن سياست های ارزی، رعايت انضباط مالی، كاهش 
نرخ رشد نقدينگی و مديريت مناسب تقاضای ارز از پيشنهادهای سياستی جلوگيری 

از نوسان نرخ ارز هستند.
را  ● صادراتی  عملكرد  نمی تواند  قابل توجهی  به طرز  ارز  نرخ  افزايش  سياست 

كاهش  موجب  توليد  هزينه های  افزايش  با  ارز  نرخ  افزايش  درواقع،  بخشد.  بهبود 
رقابت پذيری ايران در يك دوره بلندمدت در بازارهای بين المللی می شود. به منظور 
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مؤثر بودن سياست كاهش ارزش پول ملی، پيشنهاد می شود كه ظرفيت صادراتی نيز 
افزايش يابد تا صادركنندگان انگيزه الزم برای كاهش قيمت و افزايش سهم بازاری 

را داشته باشند
تقاضای  ● می توان  قيمت صادرات  آن، كاهش  متعاقب  و  توليد  هزينه های  با كاهش 

كمك  جهانی  بازارهای  در  ايران  سهم  افزايش  به  امر  اين  و  كرد  جلب  بيش تری 
شايان توجهی می نمايد. 
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