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بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهاي 
صادراتی در ایران با لحاظ نمودن اثرات نرخ تورم و درجه باز 
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چکیده:
هر کشور از یک نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات

سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوي دیگر مباحث حائز 
باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می

صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه 
باشد. بدین می1350-1389ودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره باز ب

به تخمین روابط بلند مدت و کوتاه مدت ARDLمنظور، با استفاده از روش همجمعی  
دهد که رابطه مثبت و مربوطه پرداخته شده است. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می

قیمت صادرات وجود دارد و میزان انتقال نرخ ارز برابر داري بین نرخ ارز و شاخص معنی
باشد. این بدان معنی است که بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات می83/0

یابد و بخش کوچکی از آن به قیمت واردات کشور مقصد منتقل کشور مبدأ انتقال می
دن اقتصاد باعث افزایش میزان گردد. نتایج همچنین حاکی از این است که درجه باز بومی

گردد. همچنین افزایش نرخ تورم میزان این انتقال را انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات می
دهد.در ایران افزایش می

JEL:F31, F41ي بندطبقه

، اقتصاد ایرانانتقال نرخ ارز، شاخص قیمت صادراتهاي کلیدي:واژه

و هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نورعض.)Al_tamizi@yahoo.com(
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مقدمه-1
جهانی روز به روز از سرعت بیشتر و حجم بیشتري برخوردار هاي اخیر تجارت در دهه

شده است. در این رابطه کشورها در تالش هستند که خود را با آهنگ رشد تجارت 
جهانی هماهنگ نمایند و سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهند. بسیاري اعتقاد 

به لحاظ سهم دارند کشورهایی که به روند و شتاب تجارت جهانی توجه ندارند،
توانند نیازهاي کمترشان در صادرات جهانی و پایین بودن درآمد ارزي، نه تنها نمی

ند. مانوارداتی خود را تأمین کنند بلکه از مسیر رشد و توسعه اقتصادي هم باز می
شود و بر اساس نظریه درآمد صادراتی براي اغلب کشورها یک امر حیاتی محسوب می

کند، ، افزایش صادرات نقش موتور رشد اقتصادي را ایفا میراهبردي رشد صادرات
تواند سود ایجاد کند.دهد و هم میزیرا هم اشتغال را افزایش می

توان از طریق بحث و بررسی انتقال نرخ ارز و قیمت کاالهاي مبادله شده می
بنحوه اثرگذاري تغییرات نرخ ارز بر قدرت رقابتی کشورها را بررسی نموده و ضری

ریزي توسعه صادرات و تعادلاین انتقال نرخ ارز و تاثیر نرخ ارز را به عنوان ابزار برنامه
ها نشان داد.تراز پرداخت

، پذیريدر کل شاخص قیمت کاالهاي صادراتی به عنوان یک شاخص مهم رقابت
رود. در این راستا متغیر مهمی در مطالعات مربوط به تجارت خارجی به شمار می

میزان اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی به خصوص در کشورهایی بررسی
باشد. چرا اي مینمایند، حائز اهمیت ویژهکه استراتژي توسعه صادرات را دنبال می

که تغییرات نرخ ارز باید طوري تنظیم شود که رقابت پذیري آنها در بازارهاي صادراتی 
). 2،2009، 1را تضمین نماید (عزیز

هدف این مطالعه بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی 
و اثرگذاري دومتغیر نرخ تورم و درجه باز بودن تجاري در میزان انتقال نرخ ارز 

ARDLجمعی گیري از روش همباشد. که براي این منظور مطالعه حاضر با بهرهمی

ل نرخ ارز، اقدام به تخمین مدل در دوره و با منظور نمودن دو عامل مؤثر در انتقا
براي این منظور ابتدا مروري بر ادبیات موضوع در .خواهد نمود1350-1390زمانی 
ها آشنا شده و در نهایت با داشته و سپس با ساختار کلی این مدلARDLزمینه 

تکیه بر مبانی نظري و مطالعات تجربی صورت گرفته به تحلیل تجربی موضوع در 

1 Aziz



63...                               بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی در ایران

 بندي خواهد دست آمده جهت کاربردهاي سیاستی جمعهران پرداخته و نتایج بای
گردید.

مبانی نظري تحقیق-2
انتقال نرخ ارز عبارت است از: اثر تغییر نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی و 
وارداتی. بعبارت دیگر، درصد تغییر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی بر حسب پول 

ک درصد تغییر در نرخ ارز به وجود آمده است.داخلی که از ی
عبارتست از:ERPTبه طور ساده 

	 = ∆∆( ) )1(
اردات، هاي صادرات یا وسطح قیمتPمیزان انتقال نرخ ارز بوده،βبه طوري که در آن

عبارت دیگر بر اساس به. )2000، 2(آنایانرخ ارز است Eنشان دهنده تغییرات، ∆
ادبیات موجود میزان انتقال نرخ ارز عبارت است از: کشش شاخص قیمت کاالهاي 

عنوان مثال میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص صادراتی یا وارداتی نسبت به نرخ ارز به
کننده درصد تغییرات شاخص قیمت کاالهاي صادراتی قیمت کاالهاي صادراتی بیان

باشد.  درصد تغییر در نرخ ارز می1نسبت به 
β=1گیرد که هاي موجود، انتقال نرخ ارز وقتی کامل صورت میبر پایه تئوري

صورت گفته می شود انتقال نرخ ارز ناقص است.در اینβ<0>1باشد ولی اگر
کند که اگر صادرکننده در ه این نکته اشاره میهاي موجود در این زمینه بتئوري

هاي بازار مقصد با رقابت زیاد مواجه نباشد، ممکن است که حاشیه سود و قیمت
صادرکننده به نوسانات نرخ ارز کمتر واکنش نشان بدهد و تغییرات نرخ ارز به طور 

قصد رقابتکامل به واحد مبادله خریدار منتقل شود و به طور معکوس اگر در بازار م
ها ممکن است براي حفظ سهم بازاري خود تغییرات نرخ ارز را به زیاد باشد بنگاه

وسیله کاهش حاشیه سود جذب کنند. همچنین در شرایط رقابتی منظور از رابطه 
انتقالی نرخ ارز، تغییر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی بر حسب پول داخلی ناشی از 

در شرایط غیر رقابتی این رابطه نشان دهنده تغییر تغییر نرخ ارز است. در حالیکه 
شاخص قیمت کاالهاي صادراتی، بر حسب پول کشور مقصد، به دلیل تغییر نرخ ارز 

است.

2 Anaya



1393پاییز، 3، شماره11وره هاي اقتصادي سابق)، د(بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري 64

شروع 1970بر قیمت واردات از دهه 3مطالعات اولیه در زمینه انتقال نرخ ارز
ررسی اثر نرخ )، اما بعدها محدوده این مطالعات به ب1997، 4شده (گلدنبرگ و کنتر

ارز بر سطح قیمت تولیدات داخلی و صادرات بر حسب پول داخلی نیز گسترش یافت.
ه المللی بدر واقع ارتباط اساسی میان نرخ ارز و قیمت کاالهاي تجارت شده بین
) 1973(5طور عام به انتقال نرخ ارز معروف است که این مفهوم اولین بار توسط مگی

توسعه یافته است.
کند که براي یک اقتصاد کوچک افزایش ارزش بیان می6فلمینگ-اندلمدل م

پول ملی منجر به کاهش قدرت رقابت صادرات و افزایش واردات می شود ابیسیگ و 
) استدالل 1994(9) و آتوکوراال و منون1991(8)، آتوکوراال1998(7لین یوك

ت صادرکنندگان ممکن اسکنند که با کنار گذاشتن فرض وجود بازار رقابت کامل، می
خود در مواجهه با افزایش ارزش پول ملی، قدرت 10به وسیله کاهش حاشیه سود

رقابتی خود را در بازارهاي جهانی حفظ کنند. بنابراین، لزوماً افزایش ارزش پول ملی 
11در این رابطه فریرا و سانسوباعث کاهش قدرت رقابتی صادرات نخواهد شد.

کنند که در دوره کاهش ارزش پول ملی، صادرکنندگان الل میگونه استد) این1999(
گیرند، ولی در زمان افزایش ارزش پول ملی دو از افزایش حاشیه سود خود بهره می

تا رویکرد در پیش دارند، یا اینکه حاشیه سود خود را کاهش دهند و سهم خود را در 
المللی را از دست دهند.بازارهاي بین المللی حفظ کنند و یا اینکه بازارهاي بین

کند که صادرکنندگان در یک بازار معین ممکن ) نیز اشاره می1987(12کروگمن
است براي حفظ و یا حتی افزایش سهم بازار خود با جذب بخشی از تغییرات نرخ ارز 

هاي صادرات، کاهش دهند، لذا در در حاشیه سود خود، انتقال نرخ ارز را به قیمت
کنند که با کاهش سود نهایی، قیمت نرخ ارز، به نحویی عمل میواکنش به تغییر 

صاداراتی را بر حسب پول خارجی کاهش دهند.

3 Exchange Rate Pass-Through (ERPT)
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 ،از متغیرهاي مؤثر بر میزان انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت کاالهاي صادراتی
رود که تورم داراري اثر مستقیم بر باشد. بر اساس مباحث تئوریک انتظار میتورم می

کند که درجه انتقال ) این فرضیه را مطرح می2000ل نرخ ارز باشد. تیلور (درجه انتقا
تري دارند، کوچکتر است.نرخ ارز در کشورهایی که تورم پایین

از دیگر متغیرهاي کالن مؤثر بر درجه انتقال نرخ ارز می توان به درجه باز بودن 
درجه انتقال نرخ ارز اقتصاد اشاره نمود که داراي تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر 

باشد. در تأثیر مستقیم درجه باز بودن اقتصاد بر درجه انتقال نرخ ارز انتظار بر می
این است که با افزایش حجم تجارت، نوسانات شدید نرخ ارز به قیمت کاالهاي وارداتی 
و مصرفی انتقال یافته و در نتیجه آن درجه انتقال نرخ ارز افزایش یابد. بنابراین در 

توان انتظار داشت بین درجه باز بودن اقتصاد و انتقال نرخ تأثیرگذاري مستقیم می
ارز رابطه مستقیمی برقرار باشد.

) و 2009(14، سوا)1993(13اما در تأثیرگذاري غیرمستقیم که توسط رومر
) مطرح شده است، افزایش درجه باز بودن اقتصاد 2012(15فریمپانگ و آدام

اي توسط تولیدکنندگان داخلی فزایش کاالهاي وارداتی و سرمایهتواند از طریق امی
به کاهش نرخ تورم کمک کند. بنابراین در صورتی که قیمت کاالهاي وارداتی و 

تر باشد، افزایش اي داخلی پاییناي در مقایسه با کاالها و خدمات واسطهسرمایه
رضه کل به سمت راست تواند منجر به انتقال منحنی عواردات این نوع کاالها می

ها و کاهش تورم بینجامد.گردیده و به کاهش سطح عمومی قیمت
) معتقدند افزایش درجه باز بودن اقتصاد 2011(16همچنین مارتینز و ایر

پذیري در تولید کاالهاي قابل مبادله داخلی به تواند از طریق افزایش میزان رقابتمی
مک کند. بنابراین در شرایطی که موانع کاهش سطح عمومی قیمت کاالهاي داخلی ک

هاي تجاري در زمینه واردات کاالهاي قابل مبادله وجود اي و سایر محدودیتتعرفه
ید پذیري در تولنداشته باشد، واردات این نوع کاالها به داخل افزایش یافته و رقابت

ی گان داخلکند. از اینرو تولیدکنندکاالهاي قابل مبادله در داخل افزایش پیدا می
پذیري محصوالت خود، کیفیت کاالها و خدمات مجبور خواهند بود براي حفظ رقابت

هاي تولید را کاهش داده و از این طریق به کاهش سطح عمومی را افزایش و یا هزینه
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ها و نرخ تورم کمک کنند. در واقع همسویی بین تغییرات نرخ ارز و انتقال آن قیمت
ادراتی وجود دارد.بر شاخص قیمت کاالهاي ص

توان بیان کرد که از یک با توجه به مطالب ارائه شده در بخش مبانی نظري می
هاي صادراتی تابعی از تغییرات قیمت سو آثار انتقالی نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت

تورم، درجه باز بودن اقتصاد بر درجه و از سوي دیگر متغیرهایی مانند باشد،ارز می
ز مؤثر بوده که باید در تبیین عوامل تأثیر گذار بر میزان انتقال نرخ ارز انتقال نرخ ار

مورد توجه قرار گیرد.

پیشینه تحقیق-3
هاي تابلویی پویا و ) در مطالعه خود با استفاده از رهیافت داده2013(17جیمبورین

تورم و باتیثثباتی نرخ ارز، بیتخمین زننده گشتاور تعمیم یافته به بررسی تأثیر بی
کشور اروپاي مرکزي و شرقی طی 10شکاف تولید بر درجه انتقال نرخ ارز در 

هاي این مطالعه بیانگر این است که می پردازد. یافته1996-2011هاي سال
ثباتی نرخ ارز، شکاف تولید و بی ثباتی تورم تأثیر مثبت و معنی دار بر درجه انتقال بی

ا داشته است.نرخ ارز در این گروه از کشوره
الانتقدرجهمطالعهبهپویاتابلوییهايدادهروشازاستفادهبا) 2013(18گوش

کشورنهبرايوارداتقیمتشاخصوکنندهمصرفقیمتیشاخصبهارزنرخ
بهوي. استپرداخته) 2000دههتا1970دهه(دههچهارطولدرالتینآمریکاي

نوساناتپول،عرضهرشدبامثبتطوربهERPTدرجهکهاسترسیدهنتیجهاین
.داردرابطهاقتصادبودنبازدرجهوتورمنرخبهره،نرخ

ثباتی نرخ ارز ) در مطالعه خود به بررسی تأثیر بی2012(19آگوئري و همکاران
کشور در حال توسعه و توسعه یافته 37و محیط تورمی بر میزان انتقال نرخ ارز در 

پردازند. نتایج تخمین مدل مبین این است که با قرار می1980-2009هايطی سال
رز ثباتی نرخ اگرفتن در محیط تورمی آرام، میزان انتقال نرخ ارز کاهش یافته و بی

دار بر یافته تأثیر مثبت و معنیدر هر دو گروه کشورهاي در حال توسعه و توسعه
قیمت کاالهاي وارداتی دارد. 
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 ردداخلیهايقیمتبهارزنرخانتقالتحلیلوتجزیههب) 2012(20فیماهوارازا
گیري نتیجهوپرداخته2008تا1985هايسالدرآفریقاصحرايجنوبکشورهاي
ابهمچنینوي. استناقصمطالعهتحتدرکشورهايارزنرخانتقالکهکرده است

نرخقالانتمیزانکهاسترسیدهنتیجهاینبهارز،نرخانتقالبرمؤثرعواملبررسی
. تکشورهاسسایرازترپاییندارند،پذیرتريانعطافارزينظامکهکشورهاییدرارز

وعکسرابطهدرآمد،میزانکهدهندمینشانهمچنینمطالعهاینازحاصلنتایج
هبهمچنینمطالعهاین. دارندارزنرخانتقالمیزانبامستقیمیرابطهتورم،نرخ

اهندهکعواملعنوانبهپایدارمالیسیاستومحتاطانهپولیسیاستیلقبازعواملی
) نیز با استفاده از مدل 2011(21روي و پاین.کندمیاشارهارزنرخانتقالدرجه

معادالت همزمان و عرضه و تقاضاي صادرات، درجه انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت 
اند. آنها دریافتند بررسی نموده1960-2000کاالهاي صادراتی را در هند در طی دوره 

که میزان انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت کاالهاي صادراتی، باال ولی ناقص است. 
آنها همچنین دریافتند که درجه انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت کاالهاي صادراتی 

کاالهاي مختلف متفاوت است.
به LSTARطی ) با استفاده از رهیافت غیرخ2012(22جونتیال و کرهونن

طی OECDکشور عضو 9بررسی تأثیر محیط تورمی بر درجه انتقال نرخ ارز در 
پردازند. در این مطالعه از متغیرهاي تغییرات نرخ ارز، می1975-2009هاي سال

هزینه تولید در کشورهاي شریک تجاري، تولید ناخالص داخلی حقیقی و محیط 
انتقال نرخ ارز استفاده شده و مدل تجربی تورمی به عنوان متغیرهاي مؤثر بر درجه

کشور برآورد شده است. 9تحقیق توسط مدل انتقال مالیم لجستیکی براي هر یک از 
نتایج تخمین مدل بیانگر این است که درجه انتقال نرخ ارز با در نظر گرفتن تأثیر 

ر محیطمحیط تورمی در هر یک از کشورهاي مورد مطالعه ناقص بوده و قرار گرفتن د
شود. به عبارت تورمی آرام منجر به کاهش درجه انتقال نرخ ارز در این کشورها می

دیگر درجه انتقال نرخ ارز وابسته به محیط تورمی در کشورهاي وارد کننده بوده و 
فرضیه تیلور براي گروه کشورهاي مورد بررسی تأیید شده است.

20 Razafimahefa
21 Roy and Pyne
22 Junttila and Korhonen
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ت همزمان عرضه و تقاضاي ) با استفاده از مدل معادال2011(23روي و پاین
صادرات به بررسی انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت کاالهاي صادراتی هند در دوره 

بهارزنرخانتقالسطحکهدهدمینشانآنهااند. نتایجپرداخته2000تا 1960
الانتقدرجهکهکنندمیبیانهمچنینآنها. استناقصوباالصادراتی،هايقیمت

.استمتفاوتمختلفکاالییهايگروهینبدرارزنرخ
اي با استفاده از روش هم انباشتگی ) در مطالعه2010(24آرون و همکاران

پولی هايجوسیلیوس به بررسی رابطه بین درجه انتقال نرخ ارز و سیاست-جوهانسن
هاي این مطالعه پردازد. یافتهمی1980-2009هاي در افریقاي جنوبی طی سال

ریب که ضاست که درجه انتقال نرخ ارز در این کشور ناقص بوده، به طوريبیانگر این
است. 3/0و در کوتاه مدت حدود 5/0درجه انتقال نرخ ارز در بلندمدت برابر با 

دهد که بی ثباتی نرخ ارز داراي تأثیر مثبت و همچنین نتایج تخمین مدل نشان می
هایی که افریقاي قال نرخ ارز در سالمعنی دار بر درجه انتقال نرخ ارز بوده و انت

توان یباشد. بنابراین مجنوبی سیاست پولی تثبیت تورم را اجرا نموده است، کمتر می
بیان کرد که با قرار گرفتن اقتصاد در محیط تورمی آرام همبستگی بین تغییرات نرخ 

ا هیمتثباتی نرخ ارز واکنش قارز اسمی و نرخ تورم کاهش یافته و با افزایش بی
نسبت به تغییرات نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

) در مطالعه خود به بررسی آثار آزاد سازي مالی بر درجه 1389طیبی و ترکی (
1995-2006هاي کشور منتخب در حال توسعه طی سال43انتقال نرخ ارز در 

وسان نپردازند. در این پژوهش از متغیرهاي نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی،می
نرخ ارز، شاخص رسمی کنترل سرمایه و نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده به 
عنوان متغیرهاي توضیحی مؤثر بر قیمت کاالهاي وارداتی در این گروه از کشورها 

د هاي تابلویی برآورگیري از رهیافت دادهاستفاده شده و مدل تجربی تحقیق با بهره
تأثیرگذاري مثبت نوسانات شاخص قیمتی شده است. نتایج تخمین مدل داللت بر

مصرف کننده و نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی بر تغییرات قیمت کاالهاي 
وارداتی بوده و نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی بر تغییرات قیمت کاالهاي وارداتی داشته 

داري بر نوسانات قیمت است. شاخص رسمی کنترل سرمایه نیز اثر منفی و معنی
دهد توسعه فرایند آزادسازي گیري نشان میاالهاي وارداتی داشته که این نتیجهک

23 Roy and Pyne
24 Arron,Farrel,Muellbauer and Sinclair
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 مالی منجر به افزایش نوسانات شاخص قیمت کاالهاي وارداتی و یا افزایش درجه
انتقال نرخ ارز می شود. نتایج این تحقیق مبنی بر تأثیرگذاري کنترل سرمایه بر 

دهد که فرایند آزادسازي مالی، اثر مینوسانات شاخص قیمت کاالهاي وارداتی نشان
گذاران اقتصادي باید به منظور نوسانی در حوزه قیمتی اقتصاد داشته و لذا سیاست

کاهش درجه انتقال نرخ ارز به کارآمدي نهادهاي مالی و سیستم بانکی و تقویت 
عملکرد آنها مبادرت ورزند.
اثر انتقالی نرخ ارز بر ) در مطالعه خود به بررسی 1388حقیقت و حسین پور (

شاخص قیمت کاالهاي صادراتی کشمش در ایران با روش خود رگرسیون با وقفه 
) پرداختند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که در بلندمدت ARDLتوزیعی (

تغییرات نرخ ارز، مهم ترین عامل مؤثر بر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی کشمش 
باشد.می

مدل تحقیق -4
معادالت رگرسیونی ساده براي تخمین انتقال نرخ ارز، از ضریب رگرسیون نرخ ارز در

کنند. مدل تجربی این مطالعه از چندین مطالعه مختلف، نظیر ها استفاده میبر قیمت
) که به صورت خالصه به شرح 2009() و عزیز2007(مطالعات ویگفوسن و همکاران

lnباشد استفاده شده است. زیر می = 0 + 1 ln + 2 ln + 3z + ε )2(

شاخص pcنرخ ارز موثر اسمی، eشاخص قیمت کاالهاي صادراتی، Pکه در آن 
(درجه باز ثیرگذار بر انتقال نرخ ارز از قبیلأرهاي تمتغیzقیمت عمده فروشی و 

د. باشبودن تجاري و تورم) می
با توجه به اینکه با افزایش ارزش پول ملی کاالهاي صادراتی براي خارجیان 

توانند با تکیه بر حاشیه سود خود شاخص قیمت شود، لذا صادرکنندگان میگرانتر می
کاالهاي صادراتی برحسب پول داخلی را آنقدر کاهش دهند تا با ثابت نگه داشتن 

ل کشور مقصد، بازار خود را از دست شاخص قیمت کاالهاي صادراتی بر حسب پو
ندهند. در این حالت تمامی تغییرات نرخ ارز به قیمت کاالي صادراتی بر حسب پول 

(واردات) کشور مقصد بر ملی جذب شده و این اثر به هیچ وجه به قیمت پرداختی
حسب پول رایج کشور مقصد منتقل نخواهد شد که در این حالت اصطالحا گفته 

یزان انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت کاالهاي صادراتی کشور مبدا شود که ممی
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باشد. در صورتی که صادرکنندگان در قبال افزایش ارزش پول ملی حاضر کامل می
به کاهش شاخص قیمت کاالهاي صادراتی کاالي خود بر حسب پول ملی نباشند، 

پول رایج آن تمامی اثر کاهش نرخ ارز به قیمت پرداختی کشور مقصد بر حسب
شود که انتقال نرخ ارز به شاخص کشور منتقل خواهد شد و در این حالت گفته می

قیمت کاالهاي صادراتی کشور مبدا برابر صفر است.
کند که براي انعکاس و کنترل تغییرات ساختاري عزیز در مطالعه خود بیان می

بودن نتایج حاصل داردر نظام تجاري کشورهاي در حال توسعه و ممانعت از تورش
از تصریح مدل انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات، وارد کردن متغیر درجه باز بودن 
تجاري براي این کشورها که بیش از سایر کشورها در معرض تغییرات ساختاري 
تجارت هستند، بسیار مفید خواهد بود. بنابراین در بررسی انتقال نرخ ارز به قیمت 

ضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاري و نرخ تورم به الگوي صادرات در ایران، با ا
=پایه خواهیم داشت: 0 + 1 + 2 + 3+ 4 + )3(

در این معادله:
لگاریتم نرخ ارز موثر اسمی (ارزش لگاریتم شاخص قیمت صادرات، 

فروشی، لگاریتم شاخص قیمت عمدهیک واحد دالر بر حسب ریال)، 
الص درجه باز بودن تجاري (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخ

باشد.نرخ تورم میtINFداخلی) و 
ي متغیرها از حسابهاي ملی و گزارشات اقتصادي آمار و اطالعات مربوط به کلیه

آوري شده است. دوره مورد بررسی این مطالعه بر اساس بانک مرکزي ایران جمع
باشد.می1390تا 1350هاي ي سالامکان دسترسی به آمار و اطالعات، محدوده

روش تخمین-5
در این بخش از پژوهش، براي تخمین مدل و آزمون هم انباشتگی از مدل 

و 26پسران25ي) و آزمون مقادیر کرانهARDLخودتوضیحی با وقفه هاي گسترده (
این است که صرف نظر از ARDLگردد. مزیت روش ) استفاده می1999همکاران (

25 Bound Test
26 Pesaran
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 درجه ایستایی یکسانی دارند یا این که آیا تمامی متغیرهاي مورد استفاده در مدل 
و برخی I(0)نه، یعنی بدون توجه به اینکه بعضی متغیرهاي جمعی از مرتبه صفر 

توان از این مدل براي تشخیص رابطه بلندمدت و هستند، میI(1)جمعی از مرتبه 
27هاي کوتاه مدت سیستم از طریق تخمین مدل تصحیح خطاهمچنین بررسی پویایی

)ECM ارائه شده 2001(28کرد. این مدل توسط پسران، شین و اسمیت) استفاده (
است. بر اساس این روش، الگوي مربوط به تخمین الگوي انتقال نرخ ارز به قیمت 

توان به صورت زیر مطرح کرد:صادرات را می
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)4(
شود که فرضیه صفر مبنی بر طه فوق زمانی وجود رابطه بلند مدت تأیید میدر راب

0: 	 0 = 1 = 2 = 3 = .شودرد4

اي نیز براي هر آزمون مقادیر بحرانی کرانه باال و در روش آزمون مقادیر کرانه
در سطح مانا پایین وجود دارد. کرانه پایین بر اساس این فرض که همه متغیرهاي 

و کرانه باال بر اساس این فرض که همه متغیرها با یک بار تفاضل گیري مانا هستند
مربوط به فرضیه فوق بیشتر از مقدار Fشوند، محاسبه شده است. اگر مقدار آماره می

Fتوان وجود رابطه بلند مدت را تأیید نمود؛ در صورتی که آماره کرانه باال باشد، می

کمتر از مقدار کرانه پایین باشد، متغیرهاي هم انباشته نبوده و رابطه محاسبه شده 
بین کرانه پایین و کرانه Fبلندمدتی بین آنها وجود ندارد. اما در صورتی که مقدار 

توان با قطعیت در باره وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت اظهار باال واقع شود، نمی
نظر نمود.

27 Error Correction Model
28 Pesaran, Shin, and Smith
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هایافته-6
ن مدل، براي اطمینان از این که هیچ یک از متغیرهاي مدل درجه قبل از تخمی

هاي ایستایی ضروري است. چرا که وجود متغیرهاي ندارند، آزمون1انباشتگی بیش از 
کند. نتایج را دچار مشکل میARDLو باالتر تخمین مدل به روش 2ایستا از درجه 

گردد، تمامی ه مشاهده میگزارش شده است. همانطور ک1آزمون ایستایی در جدول 
متغیرها انباشته از درجه صفر یا یک هستند.

: نتایج آزمون ایستایی1جدول 
آماره دیکی فولر در متغیر

P-Valueمقدار سطح
آماره دیکی فولر 
P-Valueمقدار تفاضل مرتبه اول

lnPX353/1-6046/0237/6-0000/0
lnE208/19960/0521/3-0075/0
lnWPI269/09759/0879/2-0478/0
OPlnE935/1-3156/0691/3-0042/0
INFlnE247/1-6532/0668/6-0000/0

اي تحقیقه: یافتهمأخذ

پس از انجام آزمون ایستایی و حصول اطمینان از این که درجه ایستایی هیچ یک از 
غیرها از طریق نیست، به بررسی وجود رابطه بلند مدت بین مت1متغیرها باالتر از 

را تخمین زده و سپس 1پردازیم. براي این کار ابتدا رابطه آزمون هم انباشتگی می
ن پردازیم. نتایج این آزمواز طریق آزمون والد به بررسی فرضیه صفر بودن ضرایب می

مربوط به این Fگردد، آماره گزارش شده است. همانطور که مشاهده می2در جدول
درصد است. بنابراین 90د و که بزرگتر از حد بحرانی باال در سطح باشمی81/3آزمون 

گردد.وجود رابطه بلند مدت تأیید می

نتایج آزمون والد:2جدول
درصد90حد بحرانی پایین در سطح درصد90حد بحرانی باال در سطح محاسبه شدهFمقدار 

82/352/345/2
ي تحقیقهامأخذ: یافته

هاي بهینه، هم انباشتگی، با استفاده از معیار آکائیک براي انتخاب وقفهبعد از تأیید 
ARDL(3,3,3,2,2) انتخاب شده و رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها برآورد

گزارش شده است.3شده است. نتایج حاصل از این تخمین در جدول
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 نتایج تخمین رابطه بلند مدت:3جدول 
P-Valueر مقداtآماره ضریبمتغیر

lnE829/0167/2046/0
lnWPI055/1-846/2-012/0
OPlnE113/0488/2024/0
INFlnE299/1354/3-032/0
725/2687/1111/0عرض از مبدأ

اي تحقیقهمأخذ: یافته

دار آید این است که ضریب لگاریتم نرخ ارز مثبت و معنیآنچه از نتایج برمی
ار کشش قیمت صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز را نشان باشد. این مقدمی
باشد. ضریب برآورد شده دهد و بیانگر درجه انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات میمی

دهد که به ازاي یک درصد افزایش در نرخ ارز اسمی، قیمت صادرات به نشان می
درکنندگان ایرانی دهد که صایابد. این امر نشان میدرصد افزایش می829/0میزان 

د. در کنناثرات افزایش نرخ ارز را به صورت قابل توجهی به قیمت صادرات منتقل می
توان گفت انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات هرچند کامل نیست، اما بسیار واقع می

هد دباال و نزدیک به یک است. مقایسه نتایج این مطالعه با سایر مطالعات نشان می
) مبنی بر باال 2007و همکاران (29ست آمده با ننتایج مطالعه ویگفوسنکه نتایج به د

بودن میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در کشورهاي آسیایی سازگاري دارد. 
در مطالعه ERPTدر این مطالعه بسیار نزدیک به میزان ERPTهمچنین میزان 

باشد.) می2004(31) و حق و رزاق2009(30عزیز
، ضریب مربوط به لگاریتم شاخص 3ه نتایج به دست آمده در جدول با توجه ب
باشد. این بدان معنی است که باال بودن دار میفروشی منفی و معنیقیمت عمده

فروشی (که شاخصی براي هزینه تولید است) اثر معکوسی بر شاخص قیمت عمده
شاخص قیمت صادرات دارد. به طوري که یک درصد افزایش شاخص قیمت 

فروشی منجر به کاهشی بیش از یک درصد در شاخص قیمت صادرات خواهد عمده
گردد که این متغیر داراي عالمت انتظاري در بلند مدت نیست.شد. مشاهده می

توان ضریب متغیر باز بودن تجاري نیز مثبت و معنی دار است. در واقع می
شاخص قیمت صادرات مشاهده نمود که باال بودن درجه باز بودن تجاري منجر به

29 Vigfusson
30 Aziz
31 Haque and Razzaque
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توان به این موضوع ربط داد که باز بودن باالتري خواهد شد. علت این امر را می
شود که این باعث میتجاري و افزایش ارتباطات جهانی در کشورهاي در حال توسعه

کشورها کیفیت کاالهاي صادراتی خود را افزایش دهند تا به کیفیت کاالي جهانی 
ر در بلند مدت منجر به افزایش قیمت صادرات این کاالها نزدیک شود و این ام

گردد.می
، ضریب مربوط به متغییر تقاطعی نرخ ارز و نرخ تورم 3با توجه به نتایج جدول 

باشد. این بدان معنی است که افزایش نرخ تورم در ایران اثر دار میمثبت و معنی
شاخص قیمت کاالهاي صادراتی اي بر میزان انتقال افزایش نرخ ارز برتشدید کننده

دارد.
هايتوان پویاییحال با توجه به وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها مدل، می

کوتاه مدت سیستم را نیز بررسی نمود. به این منظور مدل تصحیح خطا برآورد شده 
اعالم شده است.4و نتایج آن در جدول

نتایج تخمین رابطه تصحیح خطاي مدل:4جدول 
P-Valueمقدار tآماره ضریبغیرمت

DlnPX1011/0-062/0-951/0
DlnPX22273/0-778/1-091/0
dlnE451/0537/0597/0
DlnE1906/1791/2011/0
DlnE2117/1406/1175/0
dlnWPI781/1811/0427/0
DlnWPI1788/2460/1160/0
DlnWPI2943/3936/1067/0
dOPlnE328/0062/3006/0
DOPlnE1235/0171/2042/0
dINFlnE163/0763/0-454/0
DINFlnE1233/0996/0331/0
dCons313/2081/250/0
Ecm(-1)849/0-221/3-004/0

0427/2آماره دوربین واتسون
ي تحقیقهامأخذ: یافته

بوده و -85/0ا تقریبا برابر دهد که ضریب تصحیح خطنتایج این تخمین نشان می
درصدي تعدیل خطاي 85دار است. این ضریب نشان دهنده سرعت این ضریب معنی

باشد.کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت می
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 دهد که بیش از نیمی از تغییرات همچنین ضریب تعیین این برآورد نشان می
شود.ح داده میمتغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل توضی

گزارش شده است، نشان دهنده 5هاي تشخیص که در جدول همچنین آزمون
عدم وجود مشکل خود همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس بوده و وجود فرم 

نماید.میل جمالت اختالل رگرسیون را تأییدتبعی مناسب و توزیع نرما

هاي تشخیصنتایج آزمون:5جدول 
P-Valueمقدار آمارهمقدار فرضیه صفر

554/2110/0عدم وجود خودهمبستگی سریالی
410/3065/0مناسب بودن فرم تبعی

299/4684/0وجود نرمالیتی
672/0412/0همسانی واریانس

اي تحقیقهمأخذ: یافته

گیرينتیجه-7
ز اپس از انجام آزمون ایستایی و حصول اطمینان از این که درجه ایستایی هیچ یک

نیست، به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از طریق 1متغیرها باالتر از 
آزمون هم انباشتگی پرداخته شده و وجود رابطه بلندمدت تأیید گردید. سپس با 

ARDL(0,0,2,2)هاي بهینه، بیزین براي انتخاب وقفه-استفاده از معیار شوارتز

بین متغیرها برآورد شد. آنچه از نتایج این انتخاب شده و رابطه تعادلی بلندمدت 
است. 83/0آید این است که انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران تخمین برمی

توان گفت انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات هرچند کامل نیست، اما بسیار در واقع می
زایش نی اثرات افدهد که صادرکنندگان ایراباال و نزدیک به یک است. این امر نشان می

کنند. این نتیجه با نرخ ارز را به صورت قابل توجهی به قیمت صادرات منتقل می
) 2004) و حق و رزاق (2009)، عزیز (2007ننایج مطالعه ویگفوسن و همکاران (

مبنی بر باال بودن میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در کشورهاي آسیایی 
سازگاري دارد.

توان مشاهده نمود که باال بودن درجه باز بودن نتایج این تخمین، میبا توجه به 
داري منجر به شاخص قیمت صادرات باالتري خواهد شد. علت تجاري به طور معنی

توان به این موضوع ربط داد که باز بودن تجاري و افزایش ارتباطات این امر را می
این کشورها کیفیت کاالهاي شود که باعث میجهانی در کشورهاي در حال توسعه
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صادراتی خود را افزایش دهند تا به کیفیت کاالي جهانی نزدیک شود و این امر در 
گردد.بلندمدت منجر به افزایش قیمت صادرات این کاالها می

فروشی منفی و همچنین ضریب مربوط به لگاریتم شاخص قیمت عمده
ه فروشی (کبودن شاخص قیمت عمدهباشد. این بدان معنی است که باال دار میمعنی

شاخصی براي هزینه تولید است) اثر معکوسی بر شاخص قیمت صادرات دارد. بنابراین 
توان مشاهده نمود که این متغیر داراي عالمت انتظاري در بلند مدت نبوده است.می

دهد که اثر تقاطعی متغیر نرخ ارز و نرخ تورم همچنین نتایج مطالعه نشان می
باشد. درواقع با افزایش نرخ تورم در ایران، میزان ر کاالهاي صادراتی مثبت مینیز ب

یه گردد. این نتیجه فرضانتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کاالهاي صادراتی تشدید می
اي بر درجه انتقال نرخ ارز گوید نرخ تورم اثر تشدید کننده) را که می2000(تیلور
کند.یید میأدارد ت

هاي براي بررسی پویاییARDLسی رابطه بلندمدت در تخمینبعد از برر
) برآورد شده است. نتایج این تخمین ECMمدت سیستم مدل تصحیح خطا (کوتاه

دار است. بوده و این ضریب معنی-85/0حاکی از آن بود که ضریب تصحیح خطا برابر 
مت رابطه درصدي تعدیل خطاي کوتاه مدت به س85این ضریب نشان دهنده سرعت 

باشد.بلندمدت می
همچنین ضریب تعیین این برآورد نشان داد که بیش از نیمی از تغییرات متغیر 

شود.وابسته توسط متغیرهاي مستقل وارد شده در مدل توضیح داده می
هاي تشخیص عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی و همچنین نتایج آزمون

ی مناسب و نیز نرمال بودن توزیع جمالت ناهمسانی واریانس و نیز وجود فرم تبع
اخالل را تأیید نمود. این نتایج داللت بر خوبی برازش مدل دارند. 

ها کارترین راهتوان به عنوان مهمبا بررسی نتایج به دست آمده، موارد زیر را می
هاي سیاستی برآمده از نتایج این مطالعه به سیاستگزاران اقتصاد ایران و و توصیه

ر کشورهاي تحت مطالعه ارائه نمود:سای
ا با باشد، لذبا عنایت به اینکه میزان انتقال نرخ ارز در ایران به یک نزدیک می

توان نتیجه گرفت که سیاست افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاري توجه به این نتایج، می
گردد سیاستگذاران مناسب براي افزایش صادرات محسوب نشده و پیشنهاد می

هاي ارزي را هاي ارزي مناسب تکانهصادي و مقامات پولی و ارزي با اتخاذ سیاستاقت
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 ثباتی نرخ ارز را به حداقل مهار نموده و با اطمینان سازي فضاي کسب و کار بی
خلی هاي داتواند به سطح ثبات قیمتبرسانند. زیرا کاهش شدت نوسانات نرخ ارز می

کمک کند..
اي بر میزان انتقال نرخ ارز دارد، سیاستگزاران دیدکنندهاز آنجایی که تورم اثر تش

هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی توانند با اتخاذ سیاستکشور می
هاي داخلی به کاهش آثار انتقالی نوسانات نرخ ارز به قیمت صادرات و در نتیجه قیمت

رل سطح عمومی ثبات قیمت کاالهاي صادراتی کمک کنند. و از طرف دیگر کنت
پذیري محصوالت داخلی در تواند منجر به افزایش قدرت رقابتهاي داخلی میقیمت

بازارهاي خارجی شده و به افزایش سطح تولید داخلی کمک کند.
اي بر آثار انتقالی نرخ ارز به از آنجایی که درجه باز بودن اقتصاد تأثیر فزاینده

گزاران اقتصادي همزمان با که سیاستشودقیمت صادرات دارد، لذا پیشنهاد می
افزایش حجم تجارت و مبادالت خود با شرکاي تجاري و افزایش ارتباطات اقتصادي 

المللی، که به افزایش انتقال نوسانات نرخ ارز به قیمت صادرات خواهد شد، کنترلی بین
بر افزایش کیفیت کاالهاي صادراتی داشته باشد تا اثرگذاري سیاست مطلوب و 

ثمربخش گردد.
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