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میتوان نتیجه گرفت سیاست قیمتگذاری سود ـ سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار
است .همچنین ،براساس نتایج روابط بلندمدت ،تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات
ایران از لحاظ قیمتی کششناپذیر بوده و با توجه به یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت

که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاهمدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد
صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.
طبقهبندی F14،F31،F41 :JEL
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مقدمه
در دو دهه اخير ،صادرکنندگان ایران با نوسانات قابل توجهي در نرخ ارز مواجه بودهاند.

بنابراين ،براي بنگاههاي صادرکننده ،شناسايي روشهايي جهت حفظ قيمت صادرات در

بازارهاي مقصد در مقابل تغييرات نرخ ارز اهميت بهسزائي دارد.

اجراي استراتژي خريد و فروش تأميني 1با استفاده از اوراق مشتقه 2بازارهاي بينالمللي

اسعار 3راهحل مناسبی براي مقابله با نوسانهاي نرخ ارز است .اهميت معامله تأميني زماني

مشخص ميشود که مبادالت صادرات و واردات داراي دوره انتظار باشند .اما ،نرخ نقد
در آينده بهطور قطع مشخص نیست .بنابراين ،با تغييرات جزئي و نامطلوب نرخ نقد،
صادرکنندگان با زيانهايي مواجه میشوند که ارتباطي با فعاليتهاي آنها ندارد .فروش
تأميني بهطور معمول درمورد صادرکنندگان کاال مصداق دارد؛ يعني صادرکنندگان مطالبات
ارزي آينده خود را بهطور وعدهدار در نرخ مشخصي به فروش ميرسانند تا از تغييرات
احتمالي نرخ ارز در امان باشند .استفاده از قراردادهاي آتي 4و اختيار معامله ارزي 5باعث

اجتناب از ريسکهاي احتمالي نرخ ارز ميشود .اما ،استفاده از ابزارهاي مشتقه بدون هزينه

نیست .با قراردادهاي آتي ،شرکتهاي صادرکننده مجبورند از منافع حاصل از تغييرات
مطلوب نرخ ارز صرفنظر کنند .اختيار معامله ارزي باعث ميشود بنگاههاي صادرکننده از

منافع مطلوب نرخ ارز استفاده کنند ،اما بايد حق اختيار معامله ارزي (که نوعي بيمه است)
را پرداخت کنند .افزون بر اين ،با توجه به اينکه بنگاههاي صادرکننده نميتوانند بهطور

مستقيم در مورد ابزارهاي مشتقه در فرابورس 6مذاکره کنند ،باید از خدمات واسطههاي

مالي استفاده کرده و اين امر با پرداخت کارمزد انجام میشود .بنابراين ،بسياري از بنگاههاي
صادرکننده از استراتژيهاي قيمتي بهجاي استراتژيهاي تأميني استفاده ميکنند.7

سياست قيمتگذاري مشهودترين متغير بازاري است که بر رابطه میان نرخ ارز و قیمت
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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کاالهای تجاری مؤثر است .صادرکنندگان استراتژيهاي قيمتگذاري متفاوتي بهکار
ميگيرند .دو استراتژي قيمتگذاري مربوط به صادرات شامل قيمتگذاري کامل 1و

سود ـ سهم 2هستند.3

شرکتها با استفاده از استراتژي قيمتگذاري کامل ،قيمت صادرات را بهگونهاي در

نظر ميگيرند که يک حاشيه سود از پيش تعيينشده برحسب پول داخلي به هزينه محصول

اختصاص يابد .بهعبارت ديگر ،حاشيه سود آنها نسبت به تغيير نرخ ارز بيکشش بوده و
انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت کاالهای تجاری هنگام اجراي اين سياست کامل است.
اجراي اين سياست از اين نظر براي صادرکنندگان جذاب است که حاشيه سود پايداري

برحسب پول داخلي برايشان ايجاد ميکند و بهکارگيري آن آسان است .اما ،با شديد بودن

رقابت ،اجراي سياست قيمتگذاري کامل مناسب نیست؛ زيرا ،اجرای آن مستلزم تعیین

قيمت محصول بدون لحاظ کردن شرايط بازار است .سياست قيمتگذاري سود ـ سهم
براساس اين واقعيت است که شرايط تقاضا در بازارهاي مختلف متفاوت است .هنگامي

که بازارها از لحاظ جغرافيايي تقسيم شده باشند؛ صادرکنندگان با استفاده از اين سياست،
استراتژي تبعيض قيمت را بهگونهاي اجرا ميکنند که سود در هر بازار صادراتي حداکثر

شود .اجراي موفقيتآميز اين سياست قيمتگذاري به حداقل شدن فعاليتهاي بازاريابي

خاکستري بستگي دارد .اين استراتژي قیمتگذاری با هدف حفظ سهم بازار (هنگام مواجه
با افزايش ارزش پول داخلي) و يا افزايش اضافهبها (هنگام مواجه با کاهش ارزش پول

داخلي) توسط بنگاههاي صادرکننده اجرا ميشود.4

ايده تنظيم اضافهبها هنگام تغييرات نرخ ارز در ابتدا توسط دان 5و مان 6بيان شد و سپس

توسط کروگمن 7با عنوان «فرضيه قيمتگذاري براي بازار »8معرفي گردید .قيمتگذاري

براي بازار بیانگر درصد تغيير در قيمت صادرات برحسب پول کشور صادرکننده 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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يک درصد تغيير نرخ ارز است .1فرضيه قيمتگذاري براي بازار مفهومی نزدیک 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 يک درصد تغيير نرخ ارز است .در بازارهايی

که صادرکنندگان قادر به تبعيض قيمت ميان بازارها هستند ،قيمتها (برحسب پول محلي)
بهطور کامل تحتتأثير تغييرات نرخ ارز قرار نميگيرند .در شرايط رقابت ناقص ،تغيير نرخ

ارز باعث ايجاد شکاف ميان قيمت تنظيمشده توسط صادرکننده و قيمت پرداختي توسط

واردکننده ميشود و از آن ميتوان بهعنوان يک ابزار تبعيض قيمت استفاده کرد .بنابراين،
اجراي استراتژي قيمتگذاري براي بازار با بهکارگيري سياست تبعيض قيمت درجه سه

عامل مهم انتقال ناقص نرخ ارز بر قيمت کاالهاي صادراتي است .زيرا ،انتقال ناقص نرخ
ارز بهطور معمول وقتی رخ ميدهد که کشش تقاضا با تغيير قيمت محصول (برحسب پول

ي تقاضا و درآمد نهايي ،تغيير نرخ ارز
محلي) تغيير يابد و با توجه به ارتباط ميان کششها 

باعث تغيير در قيمت بهينه پرداختي توسط مصرفکنندگان در بازارهاي محلي ميشود.2

بهطورکلی ،قيمتگذاري براي بازار ادامه مطالعاتي است که به بررسي رابطه ميان

نرخ ارز و قيمت کاالهاي تجاري با تأکيد بر تعديل اضافهبها ميپردازند .مارستون 3در

مطالعهاي قيمتگذاري شرکتهاي ژاپني در بازارهاي داخلي و صادراتي را بررسي کرد.
نتايج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولي و با استفاده از دادههاي ماهانه در دوره

( 1980)2(-1987 )12نشان داد که صادرکنندگان ژاپني هنگام مواجهه با تغييرات نرخ ارز،
استراتژي قيمتگذاري براي بازار را دنبال ميکنند .آتوکوراال و منون 4در مطالعهاي به
بررسي و شناسايي اهميت نسبي رفتار قيمتگذاري براي بازار پرداختند .نتايج بهدستآمده

از برآورد معادالت با به کارگيري روش حداقل مربعات معمولي و با استفاده از دادههاي

فصلي طي دوره ( 1980)1(-1992)1نشان داد قيمت صادرات ژاپن (برحسب پول خارجي)
بهازاي يک درصد کاهش (افزايش) در ارزش ين ژاپن به ميزان  67درصد کاهش (افزايش)

مييابد .لي 5در مطالعهاي به بررسي واکنش قيمت صادرات کرهجنوبي 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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مؤثر ارز پرداخت .وي با استفاده از دادههاي مربوط به  16صنعت صادراتي اين کشور

در دوره  1980-1990به اين نتيجه دست يافت که اجراي استراتژي قيمتگذاري براي

بازار توسط شرکتهاي کرهاي در مقايسه با صادرکنندگان کشورهاي بزرگ بهمراتب
بيشتر است .چونگ و همکاران 1در مطالعهاي تأثير کاهش ارزش دالر امریکا (در مقابل

دالر تايوان) بر قيمت صادرات تايوان را بررسي کرده و نتایج مطالعه آنها با استفاده از
دادههاي ساالنه در دوره  1975-93و با بهکارگیری روش حداقل مربعات سه مرحلهاي

2

مبين اين ديدگاه است که اثر مستقيم تغييرات نرخ ارز و اثر غيرمستقيم هزينههاي توليد

موجب کاهش کارايي سياستهاي ارزی ميشود .کارو 3در مطالعهاي به بررسي رفتار

قيمتگذاري صادرکنندگان امریکايي و کانادايي در سالهاي  1980-94پرداخت .نتايج
حاصل از رگرسيون اثرات ثابت حاکی از آن است که شرایط رقابت ناقص برای محصوالت
صادراتی امریکا برقرار میباشد ،درحالیکه تبعیض قیمت و تقسیم بازار از مشخصههای

بازارهای صادراتی کانادا است .ساساکي 4در مطالعهای به بررسی رفتار قيمتگذاري براي
بازار توسط صادرکنندگان ژاپني در بازارهاي امریکا ،آسيا و اروپا پرداخته و با استفاده از

روش نيووي و وست 5و دادههاي ماهانه در سالهاي ( ،1990)1(-1995)10نشان داد که
استراتژي قيمتگذاري براي بازار در امریکا (بهدليل زياد بودن سطح رقابت) نمايانتر است،
بهطوريکه صادرکنندگان ژاپني برای حفظ سهم بازار حاضرند اضافهبهاي کمتري بپذیرند.

پارسلي 6در مطالعهاي به بررسي قيمتگذاري براي بازار صادراتي هنگکنگ پرداخت.
مطالعه وی با استفاده از دادههاي تابلويي مربوط به  29رقم کاالي صادراتي هنگکنگ در

سالهاي  1992-2000در ن ُه بازار مقصد ،نشان داد فقدان استراتژي قيمتگذاري براي بازار
(عدم تقسيم بازار) بيانگر اين حقيقت است که تغيير نرخ ارز بهطورکامل به قيمت واردات
(برحسب پول رايج بازار مقصد) انتقال مييابد .کنگ و ونگ 7در مطالعهاي با استفاده از
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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روش خودتوضيح برداري 1به بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر قيمت واردات و شاخص
قيمت مصرفکننده در کشورهاي ژاپن ،سنگاپور ،کره و تايلند پرداختند .نتايج برآورد
توابع واکنش لحظهاي براي هر چهار کشور در دوره زماني  1991-2001نشان داد که
واکنش قيمت واردات به تغييرات نرخ ارز در مقايسه با شاخص قيمت مصرفکننده

بيشتر است .ساساکي 2در مطالعهاي اثر تغيير در ارزش دالر امریکا و ين ژاپن بر قيمت

واردات را در دو سطح کل و تفکيکي براي منتخبي از کشورهاي آسياي شرقي در دوره

( 1973)2(-2000)12بررسی کرده و نشان داد فقط قيمت واردات دو کاال (از  11کاال)

تحتتأثير ين ژاپن قرار ميگيرد .با استفاده از دادههاي تابلويي ،مالک و مارکوس 3در
مطالعهاي واکنش قيمت صادرات و واردات هند به تغييرات نرخ ارز در دوره 1980-2001

را بررسي کردند .نتايج مطالعه مذکور نشان داد فرضيه صفر مبني بر کامل بودن رابطه انتقالي

نرخ ارز بر قيمت واردات را نميتوان رد کرد .مککارتي 4با استفاده از روش خودتوضيح
برداري به بررسي اثر تغيير نرخ ارز و قيمت واردات بر شاخص قيمت مصرفکننده و
توليدکننده در سالهاي  1976-98پرداخت .نتايج برآورد توابع واکنش لحظهاي و تجزيه

واريانس نشان داد شوکهاي نرخ ارز و قيمت واردات تأثير اندکي بر تورم داخلي در اغلب

کشورهاي مورد مطالعه دارد .سگلووسکی 5در مطالعهای با استفاده از مدل تصحیح خطا 6به

بررسی واکنش قیمت صادرات به تغییرات نرخ ارز در دوره ( 1980)1(-2007)5پرداخت.

نتایج مطالعه نشان داد اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات ژاپن زیاد بوده و این امر بهدلیل زیاد
بودن سهم دو بخش مهم صادراتی (وسایل الکتریکی و تجهیزات حملونقل) این کشور

است .مالک و مارکوس 7در مطالعهاي با استفاده از رهيافت همجمعي مبتني بر دادههاي

تابلويي به بررسي رابطه انتقالی نرخ ارز بر قيمت صادرات هند پرداخته و نشان دادند انتقال
ناقص نرخ ارز در کوتاهمدت براي دادههاي ماهانه بيشتر از دادههاي ساالنه است .پارسلي

8

)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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نیز در مطالعهای با استفاده از دادههای تابلویی به بررسی درجه انتقال نرخ ارز در افریقای

جنوبی در دوره  1998-2009پرداخت .براساس نتایج مطالعه وی ،انتقال تغییرات نرخ ارز
به قیمت واردات حدود  60درصد است .توربک و کاتو 1در مطالعهای اثر تغییرات نرخ ارز

بر صادرات ژاپن را بررسی کرده و و با استفاده از روش پویای حداقل مربعات معمولی

2

در دوره  1988-2009نشان دادند نوسانهای قابلتوجه ارزش ین در دهه گذشته موجب
تغییرات زیاد در حجم صادرات ژاپن شده است .لین و وو 3نیز در مطالعهای با استفاده از مدل

غیرخطی مبتنی بر دادههای ماهانه قمیت واردات تایوان به بررسی رابطه میان انتقال نرخ ارز
و تورم در دوره  1981-2008پرداختند .نتایج مطالعه مذکور حاکی از آن است که درجه
انتقال نرخ ارز با کاهش تورم افزایش مییابد .فیتزجرالد و هالر 4در مطالعهای به بررسی

وجود استراتژی قیمتگذاری برای بازار در کشورهای ایرلند و انگلیس پرداختند .با استفاده
از دادههای ماهانه در دوره ( 1995)1(-2005)12و با بهکارگیری رهیافت اثرات ثابت ،نتایج

مطالعه نشان داد قیمتهای نسبی میان بازارها همراه با تغییر نرخ ارز تغییر نمییابند .کائو و

همکاران 5در مطالعهای درجه انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت کاالهای صادراتی کانادا برای

دوره زمانی ( 2006)1(-2010)3را بررسی کرده و با استفاده از روش اثرات ثابت ،نشان
دادند درصورت تعیین قیمت صادرات برحسب دالر امریکا ،اجرای استراتژی قیمتگذاری

برای بازار با شدت بیشتری انجام میشود.

با مرور مطالعات انجامشده میتوان گفت که سیاست قیمتگذاری کشورهای

صادرکننده تابعی از قدرت بازاری آنها است و میزان جذب یا انتقال تغییرات نرخ ارز
بستگی به هدف صادرکنندگان از ورود به بازارهای بینالمللی دارد .یکی از مشکالت
مهم در این مطالعات ،عدم در نظر گرفتن پویاییهای تعدیل و استفاده از روشهای سری

زمانی است که برای درک رفتار قیمتگذاری صادرکنندگان از انعطافپذیری پایینی
برخوردارند .در این مطالعه با رفع این نقیصه از روشهای پیشرفته و پویای دادههای تابلویی

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 میان گروهی تلفیقی ،1گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی 2و اثرات ثابت پویا3ــ برای

مدلسازی رفتار قیمتگذاری صادرکنندگان ایران استفاده میشود که از این لحاظ وجه
تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است .افزون بر این ،در این مطالعه از الگوی

گارچنمایی 4در چارچوب دادههای تابلویی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر ارزش
واحد صادرات ایران استفاده شده است .بنابراین ،هدف اصلی این مطالعه بررسی رفتار

قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در  48بازار مقصد در دوره  1371-91است.

این مطالعه شامل بخشهای مختلفی است .بخش اول ،با توجه به مبانی نظری و شواهد

و مطالعات تجربی ،به معرفی الگوی رگرسیونی ،دادههای آماری و روش برآورد اختصاص

دارد .نتایج مطالعه در بخش دوم تجزیه و تحلیل شده و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهای
سیاستی ارائه میشود.

 .1روششناسی تحقیق
در شرایط رقابت ناقص ،کاالهای مشابه در بازارهای مختلف ،قیمتهای متفاوت دارند.

بنابراین ،میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات یک کاال مشخصکننده رفتار

قیمتگذاری بنگاه صادرکننده است .بهطورکلی ،انگیزه حداکثرسازی سود موجب میشود
صادرکنندگان قیمتی را در  itاُمین بازار ( )Pitتعیین کنند که بر کشش قیمتی و سایر شرایط

تقاضا ( ،)Dهزینه نهایی ( )mcو نرخ ارز ( )etمبتنی باشد: 5
)1

)Pit=f(Di, mc,et

با خطی کردن معادله ( ،)1قیمت صادرات ایران به  itاُمین کشور بهصورت زیر است:
)2

Pit=μi+mct+β1et

که  μiاثر کشوری و نمایانگر شرایط تقاضا β ،کشش قیمت واردات نسبت به تغییر 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 ،نمایانگر کشور و  tبیانگر زمان است .در معادله ( ،)2ضریب نرخ ارز نشاندهنده درجه

انتقال نرخ ارز است .انتقال نرخ ارز زمانی کامل است که نرخ ارز بهصورت یک به یک با

قیمت واردات تغییر یابد که در این حالت ،قیمت صادرات بر حسب پول کشور صادرکننده
ثابت باقی میماند .از سوی دیگر ،انتقال نرخ ارز زمانی صفر است که قیمت واردات با تغییر
نرخ ارز تغییر نکرده که در این حالت ،قیمت صادرات برحسب پول کشور صادرکننده

تغییری متناسب با نرخ ارز دارد .انتقال ناقص نرخ ارز (استراتژی قیمتگذاری برای بازار
یا سیاست سود ـ سهم) تنها بهدلیل تبعیض قیمت انحصارگر نیست و عوامل دیگری (نظیر

هزینههای تعدیل ،رفتار استراتژیک بنگاه ،ساختار بازار و هزینههای ورود و خروج به بازار)
نیز مؤثرند .1با استفاده از معادله ( ،)2مدل رگرسیونی را میتوان به صورت زیر نوشت:

)3

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

که  lnPلگاریتم قیمت صادرات بر حسب پول داخلی (ریال) lne ،لگاریتم نرخ برابری

ریال در مقابل دالر امریکا ev ،لگاریتم نااطمینانی نرخ ارز و  lnпشاخص قیمت تولیدکننده
ایران است .در معادله ( ،)3وجود متغیر وابسته تأخیری ( )lnPi,t-1در میان برآوردکنندهها

مشخصه مدل پویای دادههای تابلویی است .در مدل ساده پویا ،ناهمگنی تنها ناشی از عرض
از مبدأ انفرادی  μiاست که برحسب مقاطع مختلف تغییر مییابد .اما در مطالعات اقتصادی

گاهی الزم است ناهمگنیهای بیشتری را در نظر گرفت تا از این طریق بتوان ضرایب
مربوط به گروههای مختلف را بهدست آورد .برآوردهای میانگروهی 2و میانگروهی تلفیقی

ناهمگنیهای بیشتری را در مدل دادههای تابلویی در نظر میگیرند و با متوسطگیری از
پارامترهای مدل خودتوضیح برداری با وقفههای توزیعی 3برای هر مقطع  ،iبرآوردگر MG

رابطه بلندمدت را محاسبه میکند .برای مثال در معادله ( ،)3پارامتر بلندمدت  θiمطابق با

روش زیر محاسبه میشود:4
)4

θi=βi/1-λ
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  MGبرای کل دادههای تابلویی توسط روابط زیر قابل محاسبه است:
)5
)6

i

1 N
∑ èi
N i=1

= ̂è

1 N
∑ì
N i=1

= ˆì

میتوان نشان داد که برآورد  MGبا تعداد وقفههای زیاد و مناسب ،برآوردهای فوقالعاده

سازگار 1از پارامترهای بلندمدت را ارائه میدهد (حتی اگر متغیرها جمعی از مرتبه یک

باشند) .پسران و اسمیت 2نشان دادند که مدلهای ناهمگن پویای تلفیقی دارای برآوردهای

ناسازگاریاند (حتی در نمونههای بزرگ) و مشترک بودن تصریح پویا برای تمام کشورها
غیرقابل پذیرش است؛ اما میتوان پارامترهای بلندمدت مدل را میان کشورها مشترک در
نظر گرفت .آنها روشی پیشنهاد دادند که با میانگین گرفتن از پارامترهای برآوردی (یا با

تلفیق پارامترهای بلندمدت و تخمین مدل بهصورت یک سیستم) انجام میشود .پسران و
همکاران 3این روش را  PMGنامیدهاند .این روش از کارایی برآورد تلفیقی استفاده میکند،

بدون آنکه ناسازگاری (ناشی از روابط پویای ناهمگن) وجود داشته باشد .برآورد PMG

حدواسط دو روش ( MGکه در آن ضرایب شیب و عرض از مبدأها میان مقاطع متفاوتند)

و روش اثرات ثابت (که در آن ضرایب شیب ثابت و عرض از مبدأها میان مقاطع متفاوتند)
است .در برآورد به روش  ،PMGضرایب بلندمدت میان کشورها یکسان است ،درحالیکه
ضرایب کوتاهمدت قابلیت تغییر دارند.

مطابق با روش  ،PMGتصریح غیرمقید برای سیستمی از معادالت  ARDLبهصورت

زیر است:
)7

q

P

j=1

j=1

lnPit = ∑ ë ij lnPi, t − j + ∑ ä ′ij X i, t − j + ì i + å it

که  Xi,t-jبردار  1×kاز متغیرهای توضیحی معادله ( )3و  μiنمایانگر اثرات ثابت است.

همچنین ،دادههای تابلویی میتوانند از نوع نامتوازن بوده و  pو  qممکن است میان مقاطع
1. Super-Consistent Estimators.
2. Pesaran and Smith (1995).
3. Pesaran et al. (1999).
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متفاوت باشند .مدل فوق را میتوان بهصورت یک الگوی تصحیح خطای برداری 1بیان کرد:
)8

+ ì i + åit

i, t − j

q −1

p −1

j=1

j=1

ÄlnPit = è i (lnPi, t −1 − â ′i X i, t −1 ) + ∑ ã ij ÄlnPi, t − j + ∑ ã′ij Ä
X

که  βiپارامترهای بلندمدت و  θiپارامترهای تصحیح تعادل (یا خطا) هستند .قید میان

گروهی تلفیقی این است که اجزای  βمیان کشورها مشترکباشند.2
)9

q −1

p −1

j =1

j =1

∆ ln Pit = θ i (ln Pi , t −1 − β′x i , t −1 ) + ∑ γ ij ∆ ln Pi , t − j + ∑ γ ′ij ∆x i , t − j + µ i + ε it

با اعمال و آزمون محدودیتهای بین مقطعی بر  ،βبرآورد رابطه فوق با استفاده از

روش  OLSانجام میشود؛ اما این رویکرد کارا نیست ،زیرا کواریانس همزمان باقیماندهها
را نادیده میگیرد .برآورد دیگر مبتنی بر روش رﮔﺮﺳﯿﻮنﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ 3بوده و

نوعی از رگرسیون  GLSاست .اما برآورد به روش  SURتنها زمانی ممکن است که  Nدر

مقایسه با  Tکوچک باشد .از اینرو ،پسران و همکاران 4برآوردگر حداکثر راستنمایی را
پیشنهاد دادند که در آن ،تمام پویاییها و جمالت  ECMقابل تغییرند.

با در نظر گرفتن برخی فروض ،در دو حالت پایایی و ناپایی برآوردکنندهها (جمعی از

مرتبه یک) ،پارامترهای برآوردی سازگار و بهطور مجانبی دارای توزیع نرمالاند .در هر

دو برآوردگر  MGو  PMGالزم است طول مناسب وقفه برای معادالت مربوط به مقاطع
انفرادی مشخص شود که این انتخاب با استفاده از معیار شوارتز بیزین انجام میشود.5

پسران و همکاران 6استدالل کردند که در دادههای تابلویی ،عوامل خاص ـ گروهی

حذف شده یا خطاهای اندازهگیری موجب اریب شدید برآوردهای مقطعی میشود .این
مسأله در دادههای تجربی امری معمول است که به رد آزمونهای «تلفیقپذیری» (مبتنی
بر محدودیتهای پارامترهای گروهی) منجر میشود .آزمون هاسمن 7مبتنی بر برآورد
پارامترهای بلندمدت است که این برآوردها را میتوان از متوسط (میانگروه) رگرسیونهای
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 بهدست آورد .حتی در شرایط ناهمگنی ،این آزمون سازگار است .اما اگر پارامترها

ناهمگن باشند ،برآوردهای  PMGبسیار کارا هستند .آماره آزمون هاسمن بهصورت زیر

است:

q̂c>var(q̂)@ q̂ ~ Ȥ 2k
1

)10

H

که ̂ qبردار  1×kاز تفاوت میان برآوردهای  PMGو  MGاست و  ) q̂ ( varنمایانگر

ماتریس کواریانس است و برحسب تفاوت میان ماتریسهای کواریانس برای دو بردار

پارامتر محاسبه میشود .تحت فرضیه صفر ،هر دو برآوردکننده سازگارند .اما اگر فرضیه
تلفیقپذیری رد شود ،آنگاه برآوردهای  PMGسازگار نبوده و آزمون با شکست مواجه
میشود.1

در این مطالعه ،از آزمون ریشه واحد ايم ـ پسران و شين 2استفاده میشود .3این آزمون

برای دادههای تابلویی ناهمگن و پویا میباشد که مبتنی بر رهیافت میانگین گروهی است.

معادله اصلی آزمون ریشه واحد  IPSبهصورت زیر است:
)11

P

ȝ i  ȡ i Pi,t 1  ¦ ĳ ijǻPi,t  j  İ it
j 1

ǻlnPit

که در آن  ρمشخصکننده همبستگی باقیماندهها در طول زمان است .تحت فرض صفر

آزمون  ،IPSتمام مقاطع از ريشه واحد تشکيل شده و براي تمام iها  ρi=0است .فرض
مقابل بيان ميکند که بخشي از مقاطع از فرآيند ایستا پيروي ميکنند و  ρiبرابر صفر نیست.

بهعبارت دیگر ،با افزایش  Nبهسمت بینهایت ،کسر  N1/Nبهسمت مقدار غیرصفر همگرا

میشود که  N1تعداد مقاطع ایستا است.

رویکرد مطالعه حاضر توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری مبتنی بر مطالعات اسنادی و

اطالعات کتابخانهای است .دادههای مورد استفاده از نوع دادههای تابلویی بوده و بهصورت
1. Asteriou and Hall (2007); p. 361.
2. Im, Pesaran and Shin (IPS).

 .3در اين مقاله به چند دلیل از آزمون ريشه واحد  IPSاستفاده شده است )1 :در آزمون ريشه واحد  IPSنيازي نيست
دادههاي تابلویی متوازن باشند؛  )2آزمون ريشه واحد  IPSاجازه ميدهد تا روند ايجاد دادهها در ميان کشورها با
توجه به ضرايب  ADFو ساختار جمالت خطا متفاوت باشد؛  )3آزمون  IPSنمونهها را به صورت جدا از يکديگر
در نظر گرفته و در محاسبات طوري عمل ميکند که ويژگي خاص هريک از کشورهاي مورد بررسي لحاظ شود.
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ساالنه در دوره  1371-91و برای  48بازار مقصد جمعآوری شدهاند .1مشکالت مربوط به
اندازهگيري دادههاي ساالنه در مقايسه با دادههايي با فراواني باال از شدت کمتري برخوردار

است .افزون بر این ،اطالعات مربوط به متغيرهاي توضیحی با استفاده از دادههاي ساالنه در

دسترساند .دادههای ساالنه مربوط به شاخص قیمت صادرات از سالنامههاي آماري گمرک
جمهوري اسالمي ايران ،شاخص قیمت تولیدکننده (به قیمت ثابت سال  )1376و نرخ ارز
رسمی از بانک مرکزی ایران جمعآوری شدهاند .نااطمینانی نرخ ارز معیاری است که به

واسطه آن میتوان ریسک مربوط به نوسانات غیرقابل پیشبینی نرخ ارز را اندازه گرفت.

در مدل رگرسیونی ( )3برای در نظر گرفتن شرایط کالن اقتصادی در کشور ایران از متغیر
نااطمینانی نرخ ارز (بهعنوان یک متغیر کنترلی) استفاده شده است .مطابق با معادالت ( )11و

( ،)12نوسانات نرخ ارز با بهکارگیری الگوی گارچ نمایی ( )EGARCHمحاسبه شده است:
)12
)13

lnet=α0+α1lnet-1+ε1
İ t k
ı t k

r

¦ k 1

İ t j

p

q

ı t j

i 1

J 1

Ȧ  ¦ ț jln(ı 2t  j )  ¦ Ȣ i

lnı 2t

پس از محاسبه واریانس شرطی با استفاده از روش فوق ،از دادههای بهدستآمده بهعنوان

شاخص نااطمینانی نرخ ارز در معادله ( )3استفاده میشود .برآورد الگوی رگرسیونی ( )3و
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  STATA12انجام شده است.

 .2نتایج و بحث
در اين مطالعه بهمنظور برآورد صحيح الگوي رگرسيوني ( )3از آزمون ريشه واحد

 IPSاستفاده شده و نتایج آن در جدول ( )1گزارش شده است .براساس نتايج جدول (،)1

فرض صفر مبني بر وجود ريشه واحد در سطح اطمينان  95درصد براي تمام متغيرهاي مورد
 .1با توجه به محدودیتهای آماری ،کشورهای بالروس ،اتريش ،اسپانيا ،استراليا ،امارات متحده عربي ،اندونزي،
انگلستان ،اوكراين ،ايتاليا ،ايرلند ،آذربايجان ،آرژانتين ،افریقاي جنوبي ،آلمان ،برزيل ،بلژيك ،بنگالدش ،پاكستان،
پرتغال ،تايلند ،تايوان ،تركيه ،تونس ،سوريه ،كرهجنوبی ،چين ،دانمارك ،روماني ،سنگاپور ،سنگال ،سودان ،سوئد،
سوئيس ،شيلي ،عربستان سعودي ،عمان ،غنا ،روسیه ،فرانسه ،فيليپين ،قطر ،کانادا ،کویت ،لهستان ،مالزی ،مالی،
مجارستان ،مراکش بهعنوان بازارهای مقصد انتخاب شدهاند.
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بررسي پذيرفته نميشود و درنتيجه متغيرهاي الگوي رگرسيوني ( )3پايا بوده و نيازی به

تفاضلگيري از آنها نیست.

خودهمبستگی سریالی برای دادههای تابلویی با حجم زیاد دورههای زمانی مطرح میشود.

خودهمبستگی سریالی موجب میشود که انحراف معیار ضرایب برآوردی بسیار کمتر از
مقادیر واقعی باشد که در این حالت ،ضریب تعیین مقدار بیشتری را نشان میدهد .بنابراین،

در مرحله بعد ،لزوم وارد کردن متغیر وابسته تأخیری با استفاده از آزمون خودهمبستگی
سریالی وولدریدج 1مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن در جدول ( )1گزارش شده است.

نتایج جدول ( )1حاکی از آن است که فرض صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی سریالی مرتبه
اول در جمالت خطا رد میشود و الزم است الگوی رگرسیونی ( )1بهصورت پویا تصریح

شود.

در این مطالعه برای بررسی وجود واریانس ناهمسان از آزمون آرچ استفاده شده که

فرض صفر آن بیانگر همسانی واریانس و فرض مقابل نمایانگر وجود ناهمسانی واریانس در

باقیماندهها است .مطابق جدول ( ،)1نتایج آزمون آرچ (براساس دو آماره  Fو حاصلضرب
تعداد مشاهدات در ضریب تعیین) نشان میدهد واریانس متغیر نرخ ارز ثابت نیست که

این امر استفاده از واریانس ناهمسان شرطی را تأیید میکند .بر این اساس ،با استفاده از

الگوی ( ،EGARCH )1،1نوسان نرخ ارز محاسبه شده و بهعنوان متغیر توضیحی در الگوی
رگرسیونی ( )3استفاده شده است.

همانطورکه در بخش مواد و روشها بیان شد ،بررسی همگنی ضرایب بلندمدت از

طریق آزمون هاسمن قابل بررسی است .این آزمون بر این فرض مبتنی است که مجموعه
ضرایب برآوردی توسط دو روش  MGو  PMGاز لحاظ آماری تفاوت معناداری با

یکدیگر ندارند .بهعبارت دیگر ،برآوردگر  PMGاین محدودیت را در نظر میگیرد که
ضرایب بلندمدت میان مقاطع یکساناند .با معتبر بودن این محدودیت ،تخمینزن PMG

برآوردهای سازگار و کارایی را ارائه میدهد .اما اگر فرضیه همگنی ضرایب شیب رد شود،
تخمینزن  PMGناسازگار و برآوردکننده  MGدر هر دو حالت سازگار است .نتایج آزمون
هاسمن در جدول ( )1گزارش شده است که براساس آن میتوان نتیجه گرفت که فرضیه
1. Wooldridge.
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صفر مبنی بر ادغام ضرایب بلندمدت در سطح معناداری  5درصد رد نمیشود و میتوان از

برآوردکننده کارای  PMGبرای تخمین الگوی رگرسیونی ( )3استفاده کرد .بر این اساس،
نتایج برآورد الگوی رگرسیونی ( )3در جدول ( )2گزارش شده است.

جدول 1ـ نتایج آزمون ریشه واحد و خودهمبستگی سریالی
آزمون ریشه واحد

IPS

نام متغیر

مقدار آماره آزمون

ارزش احتمال

قیمت صادرات

-10/2817

0/0000

نرخ ارز

-3/4813

0/0000

نااطمینانی نرخ ارز

-15/7617

0/0000

شاخص قیمت تولیدکننده

-6/5830

0/0000

مقدار آماره  Fدر آزمون خودهمبستگی سریالی وولدریدج54/250 :

0/0000

مقدار آماره  χ2در آزمون هاسمن0/01 :

0/9999

مقدار آماره  Fدر آزمون آرچ13/0749 :

0/0000

مقدار آماره  NR2در آزمون آرچ21/9441 :

0/0005

منبع :یافتههای تحقیق.

جدول 2ـ نتایج حاصل از برآورد مدل به روش PMG
دوره زمانی

مقدار برآوردی

ارزش احتمال

نام متغیر

بلندمدت

1/128842

0/000

کوتاهمدت

0/7467937

0/000

بلندمدت

0/015214

0/000

کوتاهمدت

-0/0092099

0/000

بلندمدت

0/576318

0/000

کوتاهمدت

0/0675023

0/769

جمله تصحیح خطا

-0/5350592

0/000

عرض از مبدأ

-2/542687

0/000

نرخ ارز
نااطمینانی نرخ ارز
شاخص قیمت تولیدکننده

منبع :یافتههای تحقیق.
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براساس نتایج جدول ( )2میتوان چنین استدالل کرد که اثر نرخ ارز بر ارزش واحد

صادرات ایران در کوتاهمدت مثبت و معنادار است ،بهنحویکه با ثابت بودن سایر شرایط در
یک دوره کوتاهمدت ،هر یک درصد افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت صادرات ایران

(برحسب ریال) به میزان  0/75درصد میشود و تنها  0/25درصد تغییر نرخ ارز به قیمت
صادرات بر حسب دالر انتقال مییابد .بنابراین ،انتقال نرخ ارز ناقص است و صادرکنندگان
ايران استراتژي قيمتگذاري براي بازار و يا بهعبارتي ،سياست قيمتگذاري سود ـ سهم را
اجرا ميکنند .اجراي اين سياست قيمتگذاري همراه با تبعيض قيمت درجه سه بوده و اين

امر سود صادرکنندگان ایران در هريک از بازارهای مقصد را حداکثر میسازد .با تضعيف
ارزش ريال ايران در مقابل دالر ،صادرکنندگان ايران برای بهدستآوردن سود بيشتر،

مقدار اضافهبها و قيمت صادرات (برحسب پول داخلي) را افزايش ميدهند .از سوی دیگر،

صادرکنندگان ايران هنگام مواجه با کاهش ارزش دالر برای خنثي کردن اثر نرخ ارز بر
قيمت صادرات مقدار اضافهبهاي خود را کاهش ميدهند .همچنین ،نتایج جدول ( )2مؤید
آن است که اثر بلندمدت نرخ ارز بر قیمت صادرات ایران (برحسب ریال) مثبت و معنادار

بوده و مقدار ضریب برآوردی برابر  1/13است .بهعبارتی با ثابت بودن سایر شرایط ،کشش
بلندمدت قیمت صادرات ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز بزرگتر از یک بوده و چنین رفتار

قیمتگذاری نمایانگر تقاضای بسیار کششناپذیر در بازارهای بینالمللی برای صادرات
ایران است .بنابراین ،در یک دوره بلندمدت ،صادرکنندگان ایران در بازارهای خارجی

تمام تغییرات نرخ ارز را جذب و یا خنثی میکنند .این نتیجه در مطالعه يومكال و همکاران

1

و مالک و مارکوس 2نیز حاصل شده است .نااطميناني تقاضاي کل بر رفتار قیمتگذاری
صادرکنندگان ایران تأثير ميگذارد .با بیثبات بودن تقاضای کل ،صادرکنندگان ایران در

واکنش به تغييرات نرخ ارز با احتياط قيمتهاي خود را تغییر ميدهند .بنابراين ،تقاضاي
کل از نوسانات قابلتوجهي در يک محيط رقابت ناقص برخوردار است و صادرکنندگان

برای حفظ قيمت و از دست ندادن سهم بازاري ميزان حاشيه سود خود را تغيير ميدهند
که اين امر موجب افزایش رفتار قیمتگذاری برای بازار و کاهش انتقال نرخ ارز ميشود.3
1. Yumkella et al. (1994).
2. Mallick and Marques (2006).
3. An and Wang (2012); p. 362.
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با توجه به افزایش درجه قیمتگذاری برای بازار با گذشت زمان میتوان چنین استدالل

کرد که تقاضای خارجیان برای محصوالت صادراتی ایران بیثباتتر میشود .وجود موانع
غيرتعرفهاي عامل ديگري است که ميتواند بر رفتار قیمتگذاری صادرکنندگان مؤثر

باشد .1موانع غيرتعرفهاي مانع از اين امر ميشوند که تغيير نرخ ارز بهطور کامل به قيمت
کاالي تجاري انتقال يابد .بنابراين ،موانع غيرتعرفهاي باعث افزایش درجه قیمتگذاری برای
بازار در یک دوره بلندمدت ميشوند .درجه باالی استراتژی قیمتگذاری برای بازار توسط

صادرکنندگان ایران ،دالیل دیگری نیز دارد .ثابت نگهداشتن قيمت صادرات برحسب دالر

زماني انجام میشود که صادرکنندگان بهدنبال حفظ هزينههاي غيرمستمر سرمايهگذاريشده

در ورود به بازار و يا بهدستآوردن سهم بازاري باشند .درجه پايين انتقال نرخ ارز در

يک بازار کام ً
ال رقابتي نيز صورت ميگيرد .اگر بازار مقصد تا حد زيادي رقابتي باشد،
آنگاه صادرکنندگان برای حفظ سهم بازار ،تغييرات نرخ ارز را جذب ميکنند و اين امر
مستلزم پذيرش اضافهبهاي کمتر توسط آنها است .بنابراين ،تمايل به پذيرش قيمتهاي

کمتر موجب افزایش درجه قیمتگذاری برای بازار ميشود .اگر صادرکنندگان ظرفيت

الزم براي فروش بيشتر را نداشته باشند ،هنگام تضعيف ارزش پول ملی انگيزه کاهش
قيمت را ندارند .در اين حالت ،تغییرات نرخ ارز به قیمت کاالهای تجاری انتقال نمییابد و
صادرکنندگان با افزايش حاشيه سود خود ،تمام تغيير نرخ ارز را جذب ميکنند.2

براساس نتایج جدول ( ،)2لگاریتم طبیعی نااطمینانی نرخ ارز در کوتاهمدت تأثیر منفی و

معناداری بر لگاریتم ارزش واحد صادرات ایران در بازارهای مورد مطالعه دارد .به بیان دیگر،
مقدار برآوردشده نمایانگر آن است که با ثابت بودن سایر شرایط ،هر یک درصد افزایش

نااطمینانی نرخ ارز بهطور متوسط باعث کاهش قیمت صادرات ایران در حدود  0/01درصد
میشود .اما از سوی دیگر ،اثر بلندمدت نااطمینانی نرخ ارز بر لگاریتم قیمت صادرات ایران

مثبت و معنیدار است ،به نحوی که با افزایش یک درصدی نااطمینانی نرخ ارز ،ارزش
واحد صادرات ایران در بازارهای مورد مطالعه حدود  0/01درصد افزایش مییابد .بنابراین،

میتوان چنین استدالل کرد که بيثباتي نرخ ارز تحت شرايط مختلف تأثير متفاوتي بر
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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قیمت صادرات ایران دارد .اگر تغييرات نرخ ارز بيثبات و در عين حال موقتي باشند،
صادرکنندگان برای اجتناب از هزينه تعديل قيمتها (اين هزينهها شامل برچسبزدن مجدد

کاالها ،تجديدنظر و تجديد چاپ کاالنما و تبليغات است) تمايل کمتري به تغيير مکرر
قيمتها بهدليل تغييرات نرخ ارز خواهند داشت .در اين حالت ،بنگاههاي صادرکننده ميل
بيشتري به تعديل اضافهبها خواهند داشت که اين امر موجب افزایش درجه قیمتگذاری

برای بازار ميشود .1اما در شرايطي که بيثباتي نرخ ارز دائمي تلقي شود و جنبه بلندمدت

داشته باشد ،در اين حالت ميتوان انتظار داشت که هزينههاي توليد در نتيجه نوسانات شديد
نرخ ارز افزايش يافته و اين امر به افزايش قيمت کاالها منجر ميشود .2همچنین ،این یافته

موافق با نتیجه مطالعه مالک و مارکوس 3است.

براساس نتایج جدول ( ،)2اثر شاخص قیمت تولیدکننده بر ارزش واحد صادرات ایران

مثبت و معنیدار است ،در حالی که اثر کوتاهمدت آن از لحاظ آماری معنادار نیست.
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران موجب افزایش هزینه تولید و متعاقب آن افزایش

قیمت صادرات ایران برحسب ریال در تمام بازارهای مقصد میشود .بنابراین ،افزایش تورم

موجب کاهش رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی میشود و این یافته نمایانگر
اهمیت این متغیر در تعیین ارزش واحد صادرات ایران طی یک دوره بلندمدت است.

با توجه به منفی بودن جمله تصحیح خطا در جدول ( ،)2میتوان چنین استدالل کرد

که مقدار قیمت صادرات در دوره قبل فراتر از مقدار تعادلی بوده و جزو تصحیح خطا

باعث میشود ارزش واحد صادرات ایران به سطح تعادلی خود بازگردد .همچنین ،مقدار
برآوردی جمله تصحیح خطا مؤید آن است که هر سال حدود  0/53از اختالف قیمت
صادرات ایران با مقدار تعادلی بلندمدت آن اصالح میشود.

در این مطالعه برای بررسی اعتبار و حساسیت نتایج حاصله نسبت به روشهای مختلف

اقتصادسنجی ،از دو روش  GMMسیستمی و  DFEنیز استفاده شده و سپس نتایج با روش
 PMGمقایسه میشود .4برای تخمین توسط روش  ،GMMسیستمی الزم است که متغیرهای
1. An and Wang (2012); p. 362.

 .2کازروني و همکاران ()1391؛ ص .91

3. Mallick and Marques (2006).

 .4با توجه به محدودیت تعداد صفحات مقاله ،از بیان مباحث آماری مربوط به این روشها خودداری میشود.
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ابزاری بهکاررفته در مدل مشخص شوند .مطابق با روش آرالنو و باور 1و بلوندل و باند 2از
متغیرهای تفاضلی و متغیرهای تأخیری در واحد سطح بهعنوان ابزارهای برآورد استفاده

میشود .با توجه به درونزا بودن متغیر قیمت صادرات ،از مقادیر تأخیری این متغیر بهعنوان
متغیر ابزاری در روش  GMMسیستمی استفاده میشود .افزون بر این ،از مقادیر تفاضلی

متغیرهای توضیحی بهعنوان متغیرهای ابزاری استاندارد برای برآورد الگوی رگرسیونی ()3

استفاده میشود .با در نظر گرفتن موارد فوق ،نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی ()3

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

جدول 3ـ نتایج حاصل از برآورد مدل به روش  GMMسیستمی
متغیر وابسته :قیمت صادرات ایران بر حسب ریال
نام متغیر

ضریب برآوردی

نرخ ارز

*0/9429995

93/94

نااطمینانی نرخ ارز

*-0/0042493

-29/63

شاخص قیمت تولیدکننده

*-0/044061

-2/63

قیمت صادرات با یک وقفه

*0/322891

56/75

عرض ازمبدأ

*-2/000233

-22/59

آماره  χ2در آزمون هانسن

آماره

z

47/48

آمارههای «اختالف در هانسن» برای آزمون برونزایی زیرمجموعه ابزارها (آمارههای :)C
آماره  χ2در آزمون هانسن برای بررسی برونزایی ابزارهای GMM

47/24

آماره  χ2در آزمون هانسن برای بررسی برونزایی ابزارهای IV

47/35

آماره  χ2در آزمون والد

*40466

آماره  Zدر آزمون آرالنو و باند برای همبستگی پیاپی مرتبه اول

*-4/11

آماره  Zدر آزمون آرالنو و باند برای همبستگی پیاپی مرتبه دوم

0/59

منبع :یافتههای تحقیق * .بیانگر معناداری در سطح پنج درصد.

1. Arellano and Bover (1995).
2. Blundell and Bond (1998).
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براساس آزمون والد در جدول ( ،)3اعتبار ضرایب برآوردی تأیید میشود .نتایج

آزمونهای هانسن (برای کل ابزارهای و زیرمجموعههای آن) ،همبستگی پیاپی مرتبه اول
و همبستگی پیاپی مرتبه دوم نشان میدهد که متغیرهای ابزاری استفادهشده ،برونزا بوده و

درنتیجه روش  GMMسیستمی از اعتبار الزم برای برآورد الگوی رگرسیونی ( )3برخوردار
است .نحوه اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر قیمت صادرات ایران در دو روش  GMMو

 PMGمشابه است ،1با این تفاوت که متغیر شاخص قیمت تولیدکننده در روش GMM

سیستمی از لحاظ آماری در سطح اطمینان  95درصد معنادار و ضریب برآوردی منفی

بهدست آمده است .همچنین ،براساس نتایج جدول ( )3میتوان گفت درجه قیمتگذاری
صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی برابر  0/94بوده و این یافته نشاندهنده اجرای

سیاست سود ـ سهم توسط صادرکنندگان ایران است .مقدار ضریب تعدیل جزئی تخمینی
( )1-0/32حاکی از این واقعیت است که حدود  68درصد عدم تعادل میان سطح مطلوب

قیمت صادرات و مقدار واقعی آن طی یک سال از بین میرود .استفاده از سازوکار تعدیل
جزئی ضمن در نظر گرفتن پویایی الگو در کوتاهمدت ،امکان بررسی روابط بلندمدت را نیز

فراهم میآورد .بنابراین ،با تقسیم ضریب برآوردی نرخ ارز بر ضریب تعدیل جزئی میتوان
تابع بلندمدت را بهدست آورد .بر این اساس ،کشش بلندمدت قیمت صادرات نسبت به تغییر

نرخ ارز برابر با  1/38بوده و نشاندهنده درجه باالی تعدیل قیمت صادرات ایران (برحسب

ریال) نسبت به تغییر نرخ ارز است.

برآوردگر  ،DFEمانند برآوردگر  ،PMGاین محدودیت را در نظر میگیرد که بردار

ضرایب بلندمدت میان کشورها یکسان است .افزون بر این ،برآوردگر  DFEمحدودیت
یکسانی ضرایب کوتاهمدت میان کشورها را نیز در نظر میگیرد .نتایج برآورد الگوی
رگرسیونی ( )3به روش  DFEدر جدول ( )4گزارش شده است.

بهدلیل خودهمبستگی سریالی جمالت خطا ،مدل  DFEتحتتأثیر درونزایی میان

جمالت خطا و متغیرهای توضیحی مدل قرار میگیرد .2بنابراین ،از آزمون هاسمن برای
اندازهگیری میزان درونزایی استفاده شده و نتایج آن در جدول ( )4گزارش شده است.

 .1نتایج روش  GMMبرای دوره کوتاهمدت است .ضرایب بلندمدت بهطور غیرمستقیم (از طریق ضریب تعدیل جزئی)
قابل محاسبه است.
2. Baltagi et al. (2000); p. 120.
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براساس نتایج جدول ( ،)4فرض استقالل جمالت خطا و متغیرهای توضیحی در سطح
اطمینان  95درصد رد نمیشود و درنتیجه ،تخمینزن  DFEبر  MGارجحیت دارد .از لحاظ

معناداری و عالمت ضرایب برآوردی ،نتایج برآورد به روش  DFEتا حد زیادی شبیه نتایج
 PMGاست و میتوان چنین استدالل کرد که سیاست سود ـ سهم و استراتژی قیمتگذاری
برای بازار راهبرد غالب صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی است.
جدول 4ـ

نتایج حاصل از برآورد مدل به روش DFE

دوره زمانی

مقدار برآوردی

ارزش احتمال

نام متغیر

بلندمدت

1/280847

0/000

کوتاهمدت

0/46085

0/000

بلندمدت

0/0087454

0/000

کوتاهمدت

-0/0088073

0/000

بلندمدت

0/3909371

0/009

کوتاهمدت

0/3542789

0/148

جمله تصحیح خطا

-0/6185453

0/000

عرض از مبدأ

-3/121243

0/000

نرخ ارز
نا اطمینانی نرخ ارز
شاخص قیمت تولیدکننده

مقدار آماره  χ2در آزمون هاسمن0/23 :

0/9728

منبع :یافتههای تحقیق.

جمعبندی و مالحظات
شناسایی استراتژیها و سیاستهای قیمتگذاری صادرکنندگان براساس شرایط

تقاضا یکی از موضوعات مهم حوزه بازاریابی بینالملل است .از سوی دیگر ،یکی از
اهداف سیاستهای ارزی بهبود عملکرد صادراتی و تراز تجاری است .بنابراین ،واکنشی

که صادرکنندگان دربرابر تغییرات نرخ ارز نشان میدهند ،مشخصکننده میزان کارایی
و اثربخشی سیاستهای ارزی است .برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش ارزش پول ملی

موجب افزایش صادرات میشود ،اما با وجود افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر ،صادرات
ایران رشد چشمگیر و قابلتوجهی نداشته است .براساس تئوریهای جدید اقتصاد بینالملل
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میتوان گفت همواره رابطه یک به یک میان نرخ ارز و قیمت کاالهای تجاری وجود ندارد

و صادرکنندگان با اتخاذ سیاستهای قیمتی میتوانند بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب و
یا خنثی کنند .استراتژی قیمتگذاری برای بازار یا سیاست سود ـ سهم (که مبتنی بر تبعیض

قیمت درجه سه است) یکی از مواردی است که موجب کاهش کارایی سیاستهای ارزی
میشود .بنابراین ،هدف اصلی این مطالعه بررسی استراتژی قیمتگذاری صادرکنندگان
ایران در  48بازار مقصد در دوره  1371-91است .برای این منظور ،از روشهای پویای

دادههای تابلویی استفاده شده که نتایج آنها در کوتاهمدت و بلندمدت نشان داد سیاست
سود ـ سهم ،استراتژی غالب قیمتگذاری در بازارهای بینالمللی است که یکی از دالیل آن
افزایش حاشیه سود (در مقابل افزایش نرخ ارز) توسط صادرکنندگان ایران است .درواقع،

نتایج مطالعه نشان داد انتقال نرخ ارز در بازارهای صادراتی ایران ناقص بوده و بخشی از
تغییرات نرخ ارز توسط صادرکنندگان خنثی میشود .همچنین ،براساس این نتایج ،شاخص

قیمت تولیدکننده اثر مثبتی بر ارزش واحد صادرات ایران داشته و این امر میتواند باعث
کاهش رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی شود .افزون بر این ،نتایج مطالعه مؤید

آن است که نوسانات بلندمدت نرخ ارز بهدلیل افزایش هزینههای تولید ،اثر منفی بر قیمت
صادرات ایران دارد .با توجه به یافتههای مطالعه ،توصیههای سیاستی را میتوان به شرح زیر
بیان کرد:
●

●با توجه به اثرات منفیای که نااطمینانی نرخ ارز طی یک دوره بلندمدت بر قیمت
صادرات ایران دارد ،توصیه میشود که دولت بهدنبال سیاستهایی جهت تثبیت

نرخ ارز باشد .حذف نوسانات موقت و لحظهای در بازار ارز ،حفظ نوسانات نرخ
ارز در محدوده قابلقبول ،بهبود در ارائه خدمات ارزی ،توسعه بازارهای سلف ارز،

حذف بوروکراسی ،شفاف کردن سیاستهای ارزی ،رعایت انضباط مالی ،کاهش
نرخ رشد نقدینگی و مدیریت مناسب تقاضای ارز از پیشنهادهای سیاستی جلوگیری
از نوسان نرخ ارز هستند.

●

●سیاست افزایش نرخ ارز بهطرز قابلتوجهی نمیتواند عملکرد صادراتی را
بهبود بخشد .درواقع ،افزایش نرخ ارز با افزایش هزینههای تولید موجب کاهش

رقابتپذیری ایران در یک دوره بلندمدت در بازارهای بینالمللی میشود .به منظور
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مؤثر بودن سیاست کاهش ارزش پول ملی ،پیشنهاد میشود که ظرفیت صادراتی نیز
افزایش یابد تا صادرکنندگان انگیزه الزم برای کاهش قیمت و افزایش سهم بازاری

را داشته باشند

●

●با کاهش هزینههای تولید و متعاقب آن ،کاهش قیمت صادرات میتوان تقاضای
بیشتری جلب کرد و این امر به افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کمک

شایان توجهی مینماید.
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