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 چكیده
 یبالقوه هایقابلیت همچنین و آن باالی تقاضای یواسطه به جهان، در خاویار، و میگو پرورش رشد به رو روند
 رفتار تحلیل و تجزیه به حاضر، مطالعه در رویکرد، این به باتوجه. است چشمگیر بسیار تقاضا، این تامین در ایران
 اسمی، ارز نرخ مدل سه تحت جهانی بازار در ایران خاویار و میگو صادرکنندگان( PTM) بازار برای گذاریقیمت

 سازمان 2731 تا 2731 ساالنه هایداده از راستا این در. شد پرداخته ارز نرخ وزنی میانگین و واقعی ارز نرخ
-)داده مدل از استفاده با سنجی اقتصاد تحلیل و تجزیه. شد استفاده مرکزی بانک و جهانی بانک ایران، گمرک

 تحت( PTM) بازار برای گذاری قیمت رفتار که داد نشان( PCSE) استاندارد خطای تصحیح پانلهای تابلویی( 
 برای PTM رفتار. است دو هر یا و خاص کشور هایگذاریاثر یا( ارز نرخ انتقالی رابطه) ارز نرخ پیامدهای تاثیر

 و تجزیه. شد بینی پیش بهتر واقعی ارز نرخ مدل تحت میگو برای و ارز نرخ وزنی میانگین مدل تحت خاویار
 عالمت بودن منفی و است متقارن ،هاگذاریاثر این که داد نشان نیز ارز نرخ نامتقارن هایگذاریاثر تحلیل
 به ارز نرخ هاینوسان انتقال در آن، افزایش از ریال، ارزش کاهش تاثیر بودن بیشتر یدهنده نشان ،هاضریب

 برای بازار، مختلف هایکشش شناسایی به ایرانی صادرکنندگان شودمی پیشنهاد بنابراین. است مقصد بازارهای
 توان افزایش راستای در ارز، نرخ انتقالی یرابطه کاهش به نیاز صورت در و بپردازند انحصار یدرجه تعیین

 و رقیبان دیگر رفتار شناسایی با است باکشش و رقابتی محصول بازار که کشورهایی در. کنند اقدام انحصار
 .شود پرداخته خاویار و میگو یصادرکننده کشورهای دیگر با رقابت به صادرات قیمت کاهش
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 مقدمه

 کشور نخستین و جهان ام42 یرتبه تن 041121 معادل صیدی با 4112 سال در ایران کشور

 با ایران نیز پروریآبزی یزمینه در. رودمی شمار به آبزیان صید یزمینه در خاورمیانه

. آیدمی به شمار خاورمیانه کشور دومین مصر کشور از پس و جهان ام12 یرتبه تن، 441112

 این در. باشدمی تن 021 و 41114 با برابر ترتیب به یخاویار ماهی و میگوتولید ساالنه  سهم

 و 51521 ارزش به و تن 2/1 خاویار و تن 11011 میگو تولید از کشور صادرات مقدار میان،

 خاویار یواردکننده کشورهای عمده(. 1425 ایران، دریایی آمارنامه) است بوده دالر هزار 115

 و فرانسه سوئیس، ژاپن، آلمان،بلژیک، انگلستان، عربی، متحده امارات اسپانیا،: از نداعبارت ایران

 است لبنان و کویت قطر، ترکیه، ایتالیا، عربی، متحده امارات اسپانیا، میگو؛ برای و لوکزامبورگ

 (.1425 ایران، اسالمی جمهوری گمرک سازمان)
-بهینه راهکارهای نیازمند پروتئین، به روزافزون نیاز و جهان جمعیت کنونی رشد دیگر سوی از

 ایویژه جایگاه شیالتی هایفعالیت راستا همین در است، غذاییبا ارزش  منبع این تامین در ای

. باشد جهان و ایران نیاز مورد پروتئین تولید راهبردهای و محورها از یکی تواندمی و دارد

 میزان که حالی در. است پروریآبزی زیربخش در تولید افزایش مرهون آبزیان تولید افزایش

 ؛دهدمی نشان را اندکی افزایش یا و بوده ثابت تا حدودی اخیر یدهه دو طی در آبزیان صید

-بلیتاق همچنین و آن باالی تقاضای واسطه به جهان در خاویار و میگو پرورش رشد به رو روند

 از دسته آن صادرات بنابراین. است چشمگیر بسیار تقاضا، این تامین در ایران بالقوه های

 در ،شودن داخلی بازارهای در اختالل ایجاد باعث مناسب، ارزی درآمد تامین ضمن که کاالهایی

 ماهیان صادرات و تولید راستا این در. دارد دوچندان اهمیت نفتی، غیر صادرات یعرصه

-آن ارزآوری هایجنبه همچنین و داخلی بازارهای در هاآن کمبود به توجه با میگو، و خاویاری

 این با(. 1425 ایران، شیالت سازمان) است گرفته قرار توجه مورد المللی، بین بازارهای در ها

 تواند می و است ناپذیر پرهیز امری محصول دو این صادرات بازار بررسی و شناسایی توصیف

 . کند ایجاد زمینه این در آتی هایسازی تصمیم جهت تحلیلی چهارچوبی

 ایویژه ضرورت و اهمیت دارای نیز، کشور اقتصاد در 1ارز نرخ انتقالی یرابطه تعیین بنابراین

 نرخ انتقال میزان به زیادی، حد تا تجاری تراز تنظیم برای ارزی هایسیاست کارایی زیرا است؛

                                           
1 exchange rate pass-throug 
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 بررسی قابل واردات و صادرات بعد دو از امر این و دارد بستگی تجاری کاالهای قیمت در ارز

 (.1424 توحیدی، و مهرجردی زارع) است

 به ادامه در که است شده انجام زمینه این در کشور از خارج و داخل در های پرشماریبررسی

 .است شده اشاره تحقیق این یمسئله به هاآن ترین مرتبط

 یمطالعه و واردات قیمت در ارز نرخ انتقالی یرابطه بررسی به( 4111) 1ژوانگ و جکویک میل

 خوک گاو، گوشت میان رقابتی، بازار یدهندهنشان نتایج، پرداختند؛ ژاپن قرمز گوشت موردی

 برای گذاریقیمت بین ارتباط به( 4114) 4مارکوس و مالیک. است واردات ساختار در مرغ و

می بازار ناهمگنی ،داد نشان بررسی آنان نتایج و اختنددپر تجاری آزادسازی و( PTM) 4بازار

 جذب خود به را ارز نرخ انتقالی اثرات هندی صادرکنندگان و دهد تغییر را PTM سطح تواند

 مقصد بازار 45 در روسیه گندم گذاریقیمت رفتار بررسی به( 4114) 2همکاران و پال. کنندمی

-کم بازارهای در صادرکنندگان ،داد نشان بررسی این. پرداختندبا استفاده از دو مدل نرخ ارز 

 گذاریقیمت رفتار بررسی به( 4110) 5ایسار و وارما. هستند قیمت تبعیض به قادر شماری

با استفاده از سه نوع مدل نرخ ارز  هندوستان کشاورزی محصوالت صادرکنندگان بازار برای

 طریق از قیمت تبعیض، ناقص رقابتبازار  ،یدهنده نشانبررسی آنان  نتایج که پرداختند؛

 .است داخلی ارز نرخ تثبیت به هندی صادرکنندگان گرایشو  0ناقص ارز نرخ انتقالی یرابطه

 صادرات شاخص و ارز نرخ پذیرهایتغییر انتقالی یرابطه بررسی به( 1421) علی آل و امامی

 یزمینه در ناقص یرابطه وجودبر  نتایج، که. پرداختند1425 تا 1402 هایسال طی ایران

 لذا. کندمی تایید را بلندمدت در ارز نرخ پذیرهایتغییر از صادراتی قیمت شاخص تاثیرپذیری

 و مهرجردی زارع. گیردمی صورت داخلی هایقیمت مبنای بر بلندمدت در گذاریقیمت

 با ایران پسته صادراتی بازارهای در ارز نرخ انتقالی یرابطه یمطالعه به( 1424) توحیدی

 1422 تا 1411 یدوره طول در مقصد کشور 44 به مربوط تابلویی هایداده از استفاده

 را ارز نرخ پذیرهایتغییر از بخشی ایرانی صادرکنندگان داد نشانبررسی آنان  نتایج. پرداختند

-هیچ در رقابتی شرایط همچنین و است ناقص ارز نرخ انتقالی یرابطه بنابراین کنند،می جذب

-گذاریاثر انتقال بررسی به( 1425) همکاران و کازرونی. نیست برقرار مقصد بازارهای از یک

                                           
1 Miljkovic and Zhuang 
2 Mallick and Marques 
3 Pricing to market 
4 Pall et al. 
5 Varma and Issar 
6 imperfect exchange rate pass-throug 
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 طی داخلی بازار از واردات سهم تاثیر بر تاکید با ایران خودرو بازار داخلی قیمت بر ارز نرخ های

بررسی آنان  نتایج که. پرداختند زمانی یدوره هایروش از استفاده با 1421 تا 1401 یدوره

 داخلی هایقیمت بر ارز نرخ انتقال یدرجه و بازار سهم بین معنادار یرابطه وجود از گویای

 بر ارز نرخ هاینوسان هایگذاریاثر ارزیابی به( 1425) همکاران و خالدی موسوی .است

 بربنا. پرداختند 1422 تا 1421 یماهانه هایداده از استفاده با ایران غذایی صنایع صادرات

 غذایی صنایع صادرات بر داریمعنی و منفی تاثیر بلندمدت در ارز نرخ نوسان پژوهش، نتایج

 بررسی مورد یدوره در ایران غذایی صنایع صادرات قیمت بر ارز نرخ انتقال میزان و دارد ایران

 و ارز نرخ انتقالی یرابطه یزمینه در خارجی، و داخلی هایپژوهش از بررسی .است بوده کامل

 انتقالی یرابطه از ناشی این رفتار که 1(PTM) بازار برای گذاریقیمت رفتار راهبرد همچنین

-ها و ارزیابیبررسی در PTM رفتار بحث توان به این نتیجه رسید کهمی است؛ ناقص ارز نرخ

 داخلی هایها و ارزیابیبررسی در موضوع این ولی است داشته بیشتری رواج خارجی های

 و بحث جای هنوز ایران مختلف محصوالت یزمینه در PTM رفتار بررسی. است شمار انگشت

 و میگو گذاریقیمت رفتار به المللبین تجارت در شد، مشاهده که طورهمانو  دارد تحقیق

 .است نشده توجه ایران خاویار

 استاندارد ینظریه. است بررسی قابل رقابتی غیر و رقابتی بازار بعد دو در گذاریقیمت رفتار

 تقاطع از قیمت کند؛می بیان و است صادقصرف   رقابتی بازار مورد در قیمت گیری شکل

 هاقیمت بر کنندهعرضه تاثیر از نشانی هیچ بنابراین. آیدمی وجود به بازار تقاضای و عرضه

 و نهایی درآمد با نهایی یهزینه برابری :از نداعبارت کامل، رقابت بازار در تعادل شرایط. نداریم

می نهایی هزینه و نهایی درآمد معادل فروشنده توسط دریافتی قیمت تعادل، در. صفر سود

. است نهایی یهزینه و نهایی درآمد از بیشتر قیمت ناقص، رقابت بازار در که حالی در. باشد

 تجارت و است استوار کاالها ناهمگنی پایه بر واقعی دنیای در اقتصاد و تجارت جدید هایهنظری

 (.4110 ایسار، و وارما) شودمی انجام انحصاری و ناقص رقابت بازار در

قیمت رفتار نام به و شد تبیین( 1221) 4کروگمن توسط رقابتیغیر گذاریقیمت رفتار ساختار

 قیمت تبعیض از که ارزی نرخ بر PTM رفتار. است شده شناخته( PTM) بازار برای گذاری

 نقش قیمت تعیین در صادرکننده هایبنگاه رقابتی،غیر شرایط در. دارد داللت شود،می ناشی

 درصد یک. یابدمی تغییر خارجی، کشور پول برحسب صادرات قیمت ارز، نرخ تغییر با و دارند

                                           
1 Pricing to market 
2 Krugman 
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 دیگر، عبارت به. دهدمی تغییر درصد یک از کمتر را صادراتی کاالهای قیمت ارز، نرخ تغییر

 که صادراتی قیمت کشش عنوان به ارز نرخ انتقالی رابطه. است ناقص ارز نرخ انتقالی یرابطه

 و وارما؛ 4114 مارکوس، و مالیک) شودمی نامیده است، ارز نرخ هایپذیریتغییر از ناشی

 نهایی یهزینه با قیمت شدن یکسان از تواندمی ناقص ارز نرخ انتقالی یرابطه(. 4110ایسار،

 تعیین نهایی هزینه از بیشتر است ممکن خاص مقصد یک برای صادرات قیمت. کند جلوگیری

 خریداران پول واحد پایهبر داخلی پول واحد گذاریقیمت به PTM مدل کلی طور به. شود

 (.4110ایسار، و وارما؛ 4114 ،1همکاران و بایرن) دارد اشاره( خارجی)

 توسط قیمت تبعیض بررسی. شد انجام 1222 4نتر توسط PTM از تجربی برآورد نخستین

. شد انجام ثابت، هایگذاریاثر مدل از استفاده با آلمانی صادرکنندگان و متحده ایاالت

 خاص مقصد ارز نرخ هایتغییر بهنسبت  محصوالت صادرات قیمت تحلیل و تجزیه همچنین

 بازار برای گذاری قیمت یپدیده گویای( 1222) نتر بررسی نتایج. گرفت قرار بررسی مورد

(PTM )(.4110ایسار، و وارما) بود آمریکا متحده ایاالت و آلمانی صادرکنندگان رفتار در 

 صادرکنندگان( PTM) بازار برای گذاریقیمت رفتار ،این پژوهش در رویکرد، این به توجه با

 ارز نرخ انتقالی یرابطه نقش و گرفت قرار بررسی مورد مقصد، بازارهای در ایران خاویار و میگو

 ارز نرخ از مورد بررسی هایارزیابینیز همانند برخی  راستا این در. شد ارزیابی رفتار این در

 .شد استفاده ارز نرخ وزنی میانگین و خاص کاالی واقعی، اسمی،

 روش تحقیق
 PTM از تجربی برآورد نخستین اما .دشمعرفی  1221بار توسط کروگمن  نخستین PTMمدل 

 PTMبه آزمون رفتار  1222نتر با الگوگیری از مدل  بررسیدر این . شد انجام 1222 نتر توسط

بازار صادرات ایران ( برای 1222پرداخته شد و مدل نتر ) ایران خاویار و میگو صادرکنندگان

گذاری در بازار غیرقابتی قیمت فرضیهباید به بررسی  در آغازشبیه سازی شد. در این راستا 

 است:  زیربه شرح پرداخته شود که 

 زیرکند. تقاضای هر بازار مقصد به شکل کاال صادر می ،بازار مقصد Nفرض کنید صادرکننده به 

 است:

(1) 𝑞𝑖𝑡 = 𝑓(𝑝𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡)𝑧𝑖𝑡 , ∀𝑖= 1…𝑁,       ∀𝑡= 1…𝑇, 

                                           
1 Byrne et al. 
2 Knetter 
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𝑞𝑖𝑡 مقصد بازار در تقاضا مقدار i زمان در t و 𝑝𝑖𝑡 کشور وسیله به شده تعیین صادرات قیمت 

 شده داده نشان صادرکننده پول واحد برحسب که ،t زمان در i واردکننده کشور به صادرکننده

 انتقال متغیرهای شامل که( تصادفی متغیر یک) تقاضا یدهندهانتقال 𝑧𝑖𝑡 و ارز نرخ 𝑒𝑖𝑡. است

 .باشدمی تقاضا منحنی یدهنده

 :است زیر شرح به صادرکننده یهزینه تابع

(4) 𝐶𝑡 = 𝐶 (∑ 𝑞𝑖𝑡
𝑖
) 𝛿𝑡 ,       ∀𝑖= 1…𝑁,       ∀𝑡= 1…𝑇. 

𝐶𝑡 است داخلی پول واحد در تولید هزینه مقدار .i نظر، مورد مقصد بازار 𝛿𝑡 که تصادفی متغیر 

 .شودمی t یدوره در کاال قیمت در هایپذیریتغییر مثال برای هزینه، تابع انتقال باعث

به صورت  t یدوره در صادرکننده سود سازیبیشینه شرط( 4) و( 1) هایرابطه از استفاده با

 :شودمی محققزیر 

(4) ∏(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛)

𝑡

=∑𝑝𝑖𝑞𝑖(𝑒𝑖𝑝𝑖) − 𝐶 {∑𝑞𝑖(𝑒𝑖𝑝𝑖)

𝑁

𝑖=1

}

𝑁

𝑖=1

𝛿𝑡 . 

 به زمانی صادرکننده دهدمی نشان t یدوره در صادرکننده برای سود سازیبیشینه اول شرط

. باشند برابر باهم نهایی ی هزینه و نهایی درآمد که پردازدمی مقصد بازارهای در محصول ارائه

 باعث مقصد در خاص محصول بازار و نهایی یهزینه عامل دو کند؛می اشاره( 4111) 1کروو

 .است شده نظر مورد بازارهای در صادرکننده توسط قیمت شدن اضافه

(2)  𝑝𝑖 = 𝑀𝐶 {
휀𝑖

휀𝑖 − 1
},        ∀𝑖= 1…𝑁, 

MC و صادرکننده نهایی هزینه 휀𝑖 پول واحد به توجه با صادرکننده که تقاضا قیمتی کشش 

 از بیشتر صادرات قیمت رو این از. است رو روبه آن با i( ارز نرخ قیمت) مقصد بازار محلی

ی کشش درات به وسیلهقیمت صا ،دهدو این مسئله نشان می است تولید کاال نهایی یهزینه

 .شودتعیین میقیمتی تقاضای بازار صادرات 

آید. نتر نشان داد که قیمت در بازار غیررقابتی چگونه به دست میمبانی توضیح داده شده 

 با را PTM رفتار آزمون تجربی مشخصات خود پژوهش دربا بسط دادن این مسئله ( 1222)

بازار برای این مقاله  یکه در ادامه برآورد ،زیر شکل به سنجی اقتصاد هایروش از استفاده

 :شدایران شبیه سازی صادرات 

(5) 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑡 = 𝜃𝑡 + 𝜆𝑖 + 𝛽𝑖(𝑙𝑛 𝑒𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡 , 

                                           
1 Carew 
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𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑡 بازار در صادرات، قیمت لگاریتم i یدوره در t کیلوگرم هر در ایران ریال حسب بر که 

 واقع در. است t یدوره به مربوط زمان هایگذاریاثر یدهنده نشان 𝜃𝑡. شد گیریاندازه

 در و ثابت کشورها میان در که است ایمشاهده غیرقابل هایعامل (𝜃𝑡) زمانی هایگذاریاثر

 نهایی یهزینه جای به توانمی را (𝜃𝑡) زمانی اثرات متغیر بنابراین. کنندمی تغییر زمان طول

 قیمت بر یکسان، طور به تولید نهایی هزینه که است این بر فرض زیرا. گرفت درنظر تولید

 زمان طول در آن مقدار و گذاردمی اثر مقصد بازارهای تمام در ایران خاویار و میگو صادرات

 و میگو برای تقاضا بر موثر عوامل واقع در. است خاص مقصد کشوری اثرات 𝜆𝑖. یابدمی تغییر

 قیمت بر عوامل این تاثیر گیریاندازه بنابراین. هستند متفاوت مقصد بازارهای در ایران خاویار

 و مهرجردی زارع) است پذیر امکان (𝜆𝑖) کشوری اثرات متغیر توسط خاویار و میگو صادراتی

 گیری اندازه را i فرد به منحصر کشور برای ارز نرخ انتقالی یرابطه 𝛽𝑖 ضریب(. 1424 توحیدی،

𝑙𝑛. نمود 𝑒𝑖𝑡 داخلی پول واحد حسب بر که( واردکننده کشور) خاص مقصد ارز نرخ لگاریتم 

 برای 𝑢𝑖𝑡 ،(4115) 1سیلونت نظر به باتوجه. است رگرسیون اخالل جز 𝑢𝑖𝑡. شد بیان ایران

 گیریاندازه خطای برای همچنین و نیستند محاسبه قابل که ایمشاهده غیرقابل هایعامل

 را زیر هایفرضیه توان می( 5) یشماره یمعادله از استفاده با. شودمی محاسبه وابسته، متغیر

 کرد؛ آزمون

𝐻0: 𝛽𝑖 حالت اول: = 0, 𝜆𝑖 = 0 

𝐻𝐴: 𝛽𝑖 حالت دوم: = 0, 𝜆𝑖 ≠ 0 

𝐻𝐴: 𝛽𝑖 حالت سوم: ≠ 0, 𝜆𝑖 ≠ 0 

و نشان  کندیدر بازار را اثبات م یرقابت گذارییمتاول(، وجود ق)حالت  فرض صفر پذیرش

𝛽𝑖نرخ ارز  هایپذیریییرتغ یرتحت تاث یصادرات به سخت یمتبازارها، ق یندر ا ،دهدیم = و  0

𝜆𝑖کشورخاص  =  دهدیرد فرض صفر نشان م ین(. همچن4111قرار خواهد گرفت )کروو،  0

 وجود دارد. یمتق تبعیضرقابت ناقص و 

آزمون  ین،صادرات وجود است. بنابرا یمتکشش ثابت تقاضا با توجه به ق گریانحالت دوم ب

برآورد  یتدر بازار است. اهم یمتق یکه کشور صادرکننده، سازنده دهدیم نشان 𝜆𝑖 یمعنادار

رقابت ناقص و تفاوت  ینشان دهنده حتمبهکشور متقابل  هایگذاریبا توجه به اثر 𝜆𝑖 فراسنجه

 (. 4114؛ پال و همکاران، 1222 ؛ نتر،4111 ،4)فالک یستمحصول ن کیفیت

                                           
1 Silvente 
2 Falk 
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با توجه به کشش  یمتق یضدرجه تبع هایپذیریییرتغ ینشان دهنده یزحالت سوم ن یتدرنها

کند. آزمون  ییرنرخ ارز تغ هایتقاضا ممکن است در طول نوسان یمتیتقاضا است. کشش ق

باشد )نتر،  یمنف یامثبت  تواندیم نرخ ارز هایگذاریبا توجه به اثر 𝛽𝑖 فراسنجه یمعنادار

𝛽𝑖(. اگر 1224 < اگر  یننرخ ارز ناقص وجود خواهد داشت. همچن یانتقال یباشد؛ رابطه 0

𝛽𝑖 >  هاینشان داد که بنگاه یمنف 𝛽𝑖است.  یکامل تر یرابطه انتقال یکنندهیانباشد؛ ب 0

 یدتشد یمثبت نشان دهنده 𝛽𝑖خواهند پرداخت. در مقابل  یارز داخل یمتق یتبه تثب یصادرات

هر دو مخالف صفر  𝜆𝑖و  𝛽𝑖 یشده برآورد هاییبکه ضر ینرخ ارز است. زمان هایگذاریاثر

 هایپذیریییرتغ گذاریاثر یتخواهد داد که به تقو یصادرات هایامکان را به بنگاه ین؛ اباشند

 (.4114نرخ ارز بپردازند )پال و همکاران،  یشنرخ ارز مقصد خاص در جهت افزا

 هایپذیریییرتغصادرات نسبت به  یمتآزمون عدم تقارن در واکنش ق ی( برا5) یاز معادله

نشان  یادشدهبه همراه نرخ ارز، در مدل  یمجاز یرهاینرخ ارز استفاده شد. اثر متقابل متغ

 یدهد آشکارامقاله،  یقتحق یاتو کاهش ارزش پول است و در ادب یشتفاوت اثر افزا یدهنده

به همراه نرخ ارز به  یمجاز یرهای(. اثر متقابل متغ4111 ،1یلورگ ؛1224خواهد شد )نتر ، 

 است: یرصورت ز
(ln 𝑒𝑡=𝐸𝑡)
⇒      𝐸𝑡: (𝛽1 + 𝛽2𝐷𝑡)𝐸𝑡 = 𝛽1𝐸𝑡 + 𝛽2𝐷𝑡 × 𝐸𝑡. 

 یقرار گرفت و برا یک برابر یمجاز یر(؛ متغ𝐸𝑡)کاهش  یابدیم یشارزش پول افزا کهیزمان

 خواهد شد: یگذاریکاهش آن، عدد صفر جا

 اگر 𝐷𝑡 = 𝐸∆باشد؛  1 >  (.یارزش پول داخل یشخواهد شد ) در زمان افزا 0

  اگر𝐷𝑡 = 𝐸∆باشد؛  0 <  (.یخواهد شد ) در زمان کاهش ارزش پول داخل  0

 نوشت: یرتوان به صورت ز ی( را م5رابطه ) پایه ینبرا

(0) 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑡 = 𝜃𝑡 + 𝜆𝑖 + 𝛽1(𝑙𝑛 𝑒1𝑡) + 𝛽2(𝑙𝑛 𝑒2𝑡) + 𝑢𝑖𝑡 
(1) 𝑙𝑛 𝑝𝑖𝑡 = 𝜃𝑡 + 𝜆𝑖 + 𝛽1(𝑙𝑛 𝑒1𝑡) + 𝛽2(𝑙𝑛 𝑒2𝑡 × 𝐷𝑡) + 𝑢𝑖𝑡 

بردن عدم تقارن در  ینمدت زمان از ب یکننده یان( ب1) یدر معادله یرهامتغ یاثر بخش

 یشافزا یو مثبت باشد؛ اثر بخش داریمعن یآن از نظر آمار یبنرخ ارز است. اگر ضر هاینوسان

 یک یاز کاهش آن است. به طور مشابه، معنادار یشترصادرات ب یمتارزش پول صادرکننده بر ق

                                           
1 Vergil 
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از  یشترصادرات ب یمتکاهش ارزش نرخ ارز در ق گذاریکه اثر دهدیم نشان یمنف یبضر

 (.4111و همکاران،  یرنآن است )با یشافزا

استفاده شد.  یمتق یاز ارزش صادرات مستخرج از سازمان گمرک کشور به جا بررسی، ینا در

نرخ ارز  یوزن یانگینو م یواقع ی،به سه صورت اسم یزپژوهش ن یننرخ ارز مورد استفاده در ا

 شد. گرفته یو بانک مرکز یجهان بانکاز  زمینه یندر ا هادادهو  شدمنظور 

 یلبار توسط م نخستین یکرد و برا یاننرخ ارز صادرات را ب یوزن یانگین( م4112) 1گلدبرگ

نرخ ارز  یوزن یانگین( مورد استفاده قرار گرفت. روش محاسبه م4111) 4و ژوانگ یکجکو

به  یرز رابطههر وارد کننده، از  یمحاسبه شد و وزن واردات یصادرات با استفاده از نرخ ارز واقع

 دست آمد:

(2) 𝑋𝐸𝑅𝑡
𝑝
=∑𝑤𝑡

𝑝𝑖
. 𝑅𝐸𝑅𝑡

𝑖 ,      𝑤𝑡
𝑝𝑖
=
𝑋𝑡
𝑝𝑖

∑ 𝑋𝑡
𝑝𝑖

𝑖𝑖

,   

𝑋𝐸𝑅𝑡
𝑝 خاص کاالی برای صادرات واقعی ارز نرخ وزنی میانگین p زمان در t است .𝑤𝑡

𝑝𝑖 

𝑅𝐸𝑅𝑡 و i یکننده وارد کشور به صادرات وزنی میانگین
𝑖 کشور و ایران بین واقعی ارز نرخ i 

 باشد.می

 جهانعمده کشورهای  در ایران میگو و خاویارصادرات شامل بازار  پژوهشاین  الگوی تجربی

 از ساله 44 تابلویی هایداده صورت به بررسی این در مورد استفاده هایداده یهمهباشد. می

که شامل ارزش صادرات، نرخ ارز است  و عمده کشورهای مقصد1422 تا 1414 هایسال

 بانک مرکزی، بانک از یادشدههای داده وباشد می وزنی نرخ ارزاسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین 

 .شد استخراج ایران گمرک سازمان و جهانی

 نتایج و بحث
مورد استفاده،  های، فرض برآن است که دادهتابلویی هایدر مبحث داده یبه صورت کل

همچون  هایعاملنتیجه در  تواندیمقاطع م ینب یوابستگ کهیدارند. در حال یاستقالل مقطع

 یماندهیباق یمتقابل اجزا یوابستگ ی،و اقتصاد ایمنطقه هایارتباط ی،خارج یامدهایپ

مقاطع مختلف وجود داشته باشد.  ینمشاهده نشده، در ب یرمعمولغ هایاملمحاسبه نشده و ع

 خندان،گل) هاستداده یاستقالل مقطع یصتشخ ،تابلویی هایمرحله در داده یننخست ینبنابرا

                                           
1 Goldberg 
2 Miljkovic and Zhuang 
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به  یجاستفاده شد، که نتا 1(CD) 4112پسران  یمقطع یمقاله از آزمون وابستگ این در(. 1422

 است: یرشرح ز
 ارز نرخ صادرات و سه مدل ارزش متغیرهای مقطعی وابستگی آزمون (1) جدول

لگاریتم ارزش  آماره آزمون محصول

 صادرات

لگاریتم نرخ ارز 

 اسمی

لگاریتم نرخ ارز 

 واقعی

لگاریتم میانگین 

 وزنی نرخ ارز

 CD *104/2 *002/40 *221/12 *115/42آزمون  خاویار

 CD *511/0 *041/11 *152/14 *211/41آزمون  میگو

 دهد.(درصد را نشان می 1)* معناداری در سطح  های تحقیق: یافتهمنبع

 در متغیرها یهمه و مقاطع وابستگی نبود با است برابر CD آزمون صفر فرض( 1) جدول در

 دو هر برای متغیرها یهمه بنابراین. شودمی رد صفر فرض لذا. شدند معنادار درصد، 1 سطح

 وابستگی دارای متغیرها یهمه که آنجایی از و باشندمی مقطعی وابستگی دارای محصول

 4واحد ریشه (پانل) های تابلوییداده دوم نسل آزمون پژوهش، روند یادامه در هستند؛ مقطعی

(CIPS)، آن، در که شد ارائه 4111 سال پسران توسط آزمون این. گرفت انجام متغیرها روی بر 

 به آن نتایج و کندمی آزمون مشاهده قابل غیر عامل یک قالب در را مقطعی وابستگی آزمون

 :است زیر شرح
 و سه مدل نرخ ارز صادرات ارزش متغیرهای 2002 پسران پانل واحد ریشه آزمون (2) جدول

 آماره آزمون محصول
لگاریتم ارزش 

 صادرات

لگاریتم نرخ ارز 

 اسمی

لگاریتم نرخ ارز 

 واقعی

لگاریتم میانگین 

 وزنی نرخ ارز

 tZآزمون  خاویار
**114/2- 442/1 *412/1- 515/14 

 tZآزمون  میگو
**114/0- 520/1 *442/1- 241/11 

 دهند.(درصد را نشان می 5درصد و  1)* و ** به ترتیب معناداری در سطح  های تحقیق: یافتهمنبع

 که طورهمان و I(1)( نامانایی) واحد ریشه وجود از است عبارت صفر فرض( 4) جدول در

 و مانا محصول دو هر برای واقعی ارز نرخ لگاریتم و صادرات ارزش لگاریتم شودمی مشاهده

 ؛باشدمی مانا( وابسته متغیر) صادرات ارزش لگاریتم که آنجایی از و شدند نامانا متغیرها دیگر

 (.4112 ،4جکویکمیل و جین) شد برآورد انباشتگیهم گرفتن نظر در بدون ،PTM مدل

                                           
1 cross-section dependence  test 
2 panel unit-root test allows for cross-section dependence 
3 Jin and Miljkovic 
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 خطای تصحیح پانل و خطی رگرسیون هایروش از استفاده با( 1 یرابطه) PTM مدل

 وزنی میانگین و واقعی اسمی، ارز نرخ هاینام به ارز، نرخ مدل سه تحت 1(PCSE) استاندارد

 مورد پانل هایداده در اخالل اجزای بین خودهمبستگی همچنین و شد زده تخمین ارز نرخ

 :است زیر شرح به آن نتایج. گرفت قرار بررسی
 هایسال خاویار) ارز نرخ مدل 3 تحت ارز نرخ نامتقارن هایگذاریاثر با PTM تحلیل (3جدول )

1322- 1331) 

 : میانگین وزنی نرخ ارز4مدل  : نرخ ارز واقعی4مدل  : نرخ ارز اسمی1مدل  

نرخ اثر  کشور

 (βارز )
اثر کشور 

 (λخاص )
اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر نرخ ارز 

(β) 
اثر کشور 

 (λخاص )
اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر نرخ 

 (βارز )
اثر کشور 

خاص 

(λ) 

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

 اسپانیا
44/1 41/4- 21/1 11/1- 44/41 11/1- 14/1 0/1 - 

{05/1} {15/2} {14/1} {54/1} {41/11} {44/1} {12/1} {40/4} - 

 امارات
21/4- *2/14- 12/1 214/1- - 21/1- *00/1- 14/4- 45/1- 

{2/4} {12/1} {12/4} {51/2} - {02/1} {44/1} {01/4} {12/1} 

 انگلستان
21/1 - 42/1- 11/21** ***11/12 41/1 1/1 - 22/1 

{22/4} - {04/1} {12/4} {40/12} {00/1} {41/1} - {14/1} 

 آلمان
14/1- 10/0- 12/1 22/1- 50/44 11/1- *42/1- 15/1- 44/1- 

{20/1} {41/0} {21/1} {12/4} {14/10} {11/1} {12/1} {24/1} {12/1} 

 بلژیک
22/1- 4/1- 14/4 44/1- 44/22 20/1- *22/1- 14/1- 22/1- 

{25/1} {22/1} {40/1} {21/1} {42/11} {22/1} {41/1} {42/4} {21/1} 

 ژاپن
54/1 15/1 40/1- 21/1- 40/45 22/1- 44/1 41/1 41/1- 

{22/1} {10/1} {12/1} {12/4} {45/11} {42/1} {42/1} {41/4} {24/1} 

 سوئیس
12/1 14/4 20/1 44/2 **21/22 2/1- 11/1 1/1 40/1- 

{1/4} {42/1} {21/1} {2/4} {4/11} {2/1} {4/1} {5/4} {1/1} 

 فرانسه
212/1 42/1- *04/1 12/1 41/42 1/1- 42/1 24/1 12/1- 

{12/1} {02/1} {22/1} {4/1} {2/11} {4/1} {1/1} {2/4} {1/1} 

 لوکزامبورگ
14/1 05/2- 40/4 42/1- 10/45 45/1 41/1- 22/1- 14/1 

{24/1} {01/1} {24/1} {2/1} {5/11} {5/1} {4/1} {4/4} {1/1} 

شمار 

 هامشاهده
411 411 411 

 آزمون

 وولدریج

105/4 

(1121/1) 

121/4 

(112/1) 

*215/0 
(1414/1) 

                                           
1 panel corrected standard errors 
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-سال خاویار) ارز نرخ مدل 3 تحت ارز نرخ نامتقارن هایاثرگذاری با PTM تحلیل (3ادامه جدول )

 (1331-1322 های

R2 2241/1 2522/1 5012/1 
2Χ 

 
52/1141 

(1111/1) 

24/51 

(1112/1) 

14/1110 
(1111/1) 

ERF 45/41 

(114/1) 

- 55/214 
(1111/1) 

AEF 40/1124 

(1111/1) 

14/20 

(1111/1) 

25/125 
(1111/1) 

FEF 22/4204 

(1111/1) 

41/40 

(1210/1) 

5/254 
(1111/1) 

FE2F 52/24 

(1111/1) 

21/40 

(1101/1) 

42/41 
(1142/1) 

FE3F 15/21 

(1111/1) 

22/01 

(1111/1) 

22/21 
(145/1) 

 CDآزمون 

 هاباقیمانده

222/41 

(1111/1) 

202/44 

(1111/1) 

41/40 
(1111/1) 

ترتیب *** به ی خطای استاندارد هستند و عالمت *، ** ودهنده( اعداد داخل کروشه نشانتحقیقهای )منبع: یافته

 ی مقادیر احتمال هستند.دهندهدهد و اعداد داخل پرانتز نشانرا نشان می %1و  %5، %11معناداری در سطوح 

 -1322 یها سال گویم) ارز نرخ مدل 3 تحت ارز نرخ نامتقارن اثرات با PTM لیتحل( 1) جدول

1331) 

  : نرخ ارز اسمی1مدل  : نرخ ارز واقعی4مدل  : میانگین وزنی نرخ ارز4مدل 

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر 

کشور 

خاص 

(λ) 

اثر نرخ 

 (βارز )

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر کشور 

 (λخاص )

اثر نرخ 

 (βارز )

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر 

کشور 

خاص 

(λ) 

اثر نرخ 

 (βارز )
 کشور

*41/1 22/5- *15/4- 52/1 24/2 *20/1 20/1- *22/1 51/1 
 اسپانیا

{51/1} {42/2} {45/1} {11/1} {11/0} {42/1} {04/1} {42/2} {42/1} 

01/1- - ***52/1- 54/1- - 02/1- 14/1 **10/2 11/1 
 امارات

{21/1} - {10/1} {50/1} - {0/1} {20/1} {12/4} {22/1} 

2/1- 12/5 40/1 14/1 115/4 *51/1 22/1- 05/0 40/1 
 ایتالیا

{11/1} {5/5} {14/1} {25/1} {10/0} {42/1} {20/1} {25/2} {41/1} 

21/1 45/2- *44/4- 21/1- 04/12- 11/4- 44/1 01/5 42/1 
 ترکیه

{25/1} {12/5} {52/1} {12/1} {11/2} {05/4} {10/1} {22/0} {12/1} 
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 -1322 یها سال گویم) ارز نرخ مدل 3 تحت ارز نرخ نامتقارن اثرات با PTM لیتحل( 1) جدولادامه 

1331) 

  : نرخ ارز اسمی1مدل  : نرخ ارز واقعی4مدل  : میانگین وزنی نرخ ارز4مدل 

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر 

کشور 

خاص 

(λ) 

اثر نرخ 

 (βارز )

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر کشور 

 (λخاص )

اثر نرخ 

 (βارز )

اثر 

نامتقارن 

 نرخ ارز

اثر 

کشور 

خاص 

(λ) 

 کشور (βاثر نرخ ارز )

*11/1- 42/4- 41/4- 14/1- 14/2- 04/1- *14/4 20/1 02/1- 
 قطر

{24/1} {21/2} {54/1} {21/1} {12/2} {42/4} {12/1} {24/4} {44/1} 

*2/1- 11/1- 00/1- 2/1- 
***4/24

- 
***22/2- 02/1 - 11/1- 

 کویت

{01/1} {22/4} {11/1} {2/1} {14/0} {44/4} {21/1} - {12/1} 

50/1- 42/4- 25/1- 42/1- 10/4- *22/2- 41/1 4/2 12/1- 
 لبنان

{11/1} {42/2} {41/1} {2/1} {12/5} {22/4} {12/1} {55/2} {11/1} 

 هامشاهده شمار 101 101 101
*112/2 

(12/1) 

115/1 

(0214/1) 

141/1 

(1424/1) 
 وولدریج آزمون

5412/1 5450/1 5104/1 2R 

00/2054 

(1111/1) 

22/114 

(1111/1) 

44/4521 

(1111/1) 

2Χ 

 

14/015 

(1111/1) 

42/14 

(1111/1) 

51/54 

(1111/1) 
ERF 

14/2100 

(1111/1) 

101 

(1111/1) 

12/4554 

(1111/1) 
AEF 

12/2144 

(1111/1) 

11/51 

(1111/1) 

14/4141 

(1111/1) 
FEF 

41/40 

(1112/1) 

12/14 

(1111/1) 

1/101 

(1111/1) 
FE2F 

14/54 

(1111/1) 
102 

(1111/1) 

10/414 

(1111/1) FE3F 

014/12 

(1111/1) 
420/15 

(1111/1) 

12/12  

(1111/1) 

 CDآزمون 

 هاباقیمانده

ترتیب ی خطای استاندارد هستند و عالمت *، ** و *** بهدهنده( اعداد داخل کروشه نشانتحقیقهای )منبع: یافته 

 ی مقادیر احتمال هستند.دهندهنشاندهد و اعداد داخل پرانتز را نشان می %1و  %5، %11معناداری در سطوح 
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شد و فرض صفر آن عبارت است از  برآورد (4114) 1یجآزمون وولدر یلهبه وس یخودهمبستگ

 یوزن یانگینهر دو محصول در مدل م یبرا شودمی مشاهده که طور. همانیخودهمبستگ نبود

 استفاده شود. AR(1) از ها،آن PTMمدل  برآورددر  یدبا یننرخ ارز فرض مربوطه رد شد. بنابرا

 هایگذاریاثرکشور و  هایگذاریاثر، 4نامتقارن نرخ ارز هایگذاریاثرنرخ ارز،  هایگذاریاثر

𝐹𝐹𝐸3 و 𝐹𝐸𝑅 ،𝐹𝐴𝐸 ،𝐹𝐹𝐸 ،𝐹𝐹𝐸2 توسط ترتیبزمان به
 شد.آزمون  4

و  یگو( مβ یبصادرات )ضر یمتق ینرخ ارز بر رو هایگذاریاثر یر(، تاث2و  4) هایجدول برابر

نامتقارن  هایگذاریاثر ینشان دهنده 𝐹𝐴𝐸آزمون  یج. نتاشدمقصد مشاهده  یدر بازارها یارخاو

-گذاریاثر λهر دو محصول، تحت هر سه مدل نرخ ارز است.  یمقصد برا ینرخ ارز در بازارها

 یشترب یمت،با باال بردن ق یرانیموضوع است که صادرکنندگان ا ینا گریان؛ ب2کشور خاص های

وجود  گویای یجنتا یگرد یهستند. از سو یمتق یضقادر به اعمال تبع ید،تول یینها یینهاز هز

 هایگذاریاثر شد اشاره پیشتر که طوراست و همان یرهامتغ یزمان، درتمام هایگذاریاثر

یم ییران کشورها ثابت و در طول زمان تغیهستند که در م ایمشاهده غیرقابل هایعامل زمان

درنظر گرفت.  یدتول یینها یینههز یبه جا توانیرا م (𝜃𝑡) یزمان هایگذاریاثر یر. متغکنند

 یرانا یارو خاو یگوصادرات م یمتبر ق یکسانبه طور  یدتول یینها ینههز ،است ینفرض برا یراز

 .یابدیم ییرمقصد اثر خواهد گذاشت و مقدار آن در طول زمان تغ یبازارها یهمهدر 

کشوری برخی کشورهای  هایگذاریاثرشود ( مشاهده می2و  4) هایطور که در جدولهمان

. این مسئله به دلیل تاثیر مقاطع 5حذف شده است PTMی میگو و خاویار از مدل واردکننده

عرضی و برای رهایی از دام متغیرهای مجازی صورت گرفته است. در این راستا تفاوت 

کشورهای موجود در  دیگرکشوری  هایگذاریاثرو  یادشدهکشوری کشورهای  هایگذاریاثر

و همکاران،  یکجکو یل)مشودمجازی کشورها تفسیر می هایجدول به عنوان ارزش ضریب

 .(4110یسار،وارما و ا؛ 4114

                                           
1 Wooldridge test 

 هایاثرگذاریمقصد عبارت است از  یبازارها یهمه یصفر برا ییهصفر است و فرض برابر یوندر رگرس یدام یراثر متغ 2

 متقارن نرخ ارز
3 𝐹𝐸𝑅(𝐻0: ∀𝛽𝑖 = 0) ،𝐹𝐴𝐸 ،𝐹𝐹𝐸(𝐻0: ∀𝜆𝑖 = 0) ،𝐹𝐹𝐸2(𝐻0: ∀𝜃𝑡 = ∀𝜆𝑖 = :𝐹𝐹𝐸3(𝐻0 و (0 ∀𝜃𝑡 = 0) 
4 Country specific effects 

 در کشور اماراتبه  خاویار صادرات: از اندتند عبارتهس یادشدهی شرایط امتغیرهایی که دار ،(2 و 4) هایجدول برابر 5

 در امارات کشوربه  میگو صادرات و ارز نرخ وزنی میانگین و اسمی ارز نرخ هایمدل در کشور انگلستان و واقعی ارز نرخ مدل

 .اسمی ارز نرخ مدل در کویت و کشور ارز نرخ وزنی میانگین و واقعی ارز نرخ هایمدل
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نرخ ارز  یوزن یانگینتحت مدل م یارخاو یبرا PTM(، رفتار  2و4) هایدر جدول 𝑅2با توجه به 

روند پژوهش،  یدر ادامه ینشد. بنابرا ینیب یشبهتر پ یتحت مدل نرخ ارز واقع یگوم یو برا

از آن است که رفتار  گویای یجنتا یگرد یخواهد شد و از سو یاندو مدل ب ینا پایهبر هایلتحل

PTM ینو همچن یکآلمان و بلژ ی،امارات متحده عرب یدر بازار کشورها یران،ا یارخاو ایبر 

 ینو لبنان اعمال شده است بنابرا یتکو یتالیا،ا یا،اسپان یدر بازار کشورها یران،ا یگویم یبرا

. اندبازارها پرداخته یندر ا یالر یمتق یتگرفت که صادرکنندگان به تثب یجهنت توانیم

(𝐻1: ∀𝛽𝑖 ≠ 0.) 

 میگو صادرکنندگان که است این یدهنده نشان ارز نرخ هایگذاریاثر منفی هایضریب

( بلژیک و آلمان امارات، کشورهای به صادرات) خاویار و( لبنان و کویت کشورهای به صادرات)

 که ددهمی رخ زمانی داخلی، پول واحد تثبیت. اندپرداخته خود پولی واحد تثبیت به ایران،

 هایضریب واقع در. کنند اقدام تولید هایهزینه مقدار از باالتر قیمت، تنظیم به صادرکنندگان

 قیمت یابد، کاهش( ریال) داخلی پول ارزش اگر که است موضوع این یکنندهبیان منفی

 رفتار و تقاضا بودن باکشش یدهنده نشان موضوع این. رفت خواهد کاهش به رو صادرات

 کشورهای به میگو صادرات هاییبضر(. 4110 وایسار، وارما) است صادرکنندگان رقابتی

 نرخ هاینوسان صادرکنندگان، که است آن گربیان موضوع این و شد( β) مثبت ایتالیا و اسپانیا

 دو این در میگو برای تقاضا که کنندمی تقویت شرایطی در صادرات قیمت بردن باال با را ارز

 نشان داخلی، پول ارزش کاهش هایزمان در حتی ایران، اقدام این بنابراین. است کششبی بازار

 ضریب کهزمانی گرفت؛ نتیجه توانمی واقع در. است ایران میگوی صادرات بازار توان یدهنده

β و( ناقص ارز نرخ انتقالی رابطه) ارز نرخ هایگذاریاثر تثبیت به صادرکنندگان باشد منفی 

 به نزدیک ارز نرخ انتقالی رابطه) ارز نرخ هایگذاریاثر تقویت به باشد مثبت β ضریب که زمانی

 .اندپرداخته( کامل

 و منفی β ضریب هم کویت به میگو صادرات در شد مشاهده( 2) جدول در که طورهمان

 به ناقص، رقابت از گویای موضوع، این که داشت وجود کشوری هایگذاریاثر هم و شد معنادار

 . است ناقص ارز نرخ انتقالی رابطه و( قیمت تبعیض) تقاضا متفاوت هایکشش همراه

 معنادار هاضریب از کدامهیچ ارز، نرخ نامتقارن هایگذاریاثر قسمت ،(2 و 4) هایولجد در

 یهمه در خاویار هایضریب عالمت حال این با. است متقارن ارز، نرخ گذاریاثر بنابراین. نشدند
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 منفی اسپانیا و ایتالیا غیر به کشورها تمام در نیز میگو برای و لوکزامبورگ از غیر به کشورها

 .است بیشتر آن افزایش از داخلی پول ارزش کاهش تاثیر دهدمی نشان که شد؛

 رد آن نتایج که شد انجام ارز نرخ مدل سه هر هایماندهباقی روی 4112 پسران CD آزمون

 یادشده ارز نرخ مدل سه هر هایماندهباقی بین مقطعی وابستگی یرابطه وجود و صفر فرض

 ((.2 و 4) جداول آخر سطر) است

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 خاویار، و میگو برای ایرانی صادرکنندگان گذاریقیمت رفتار تحلیل و تجزیه هدف با مقاله این

جایگاه و اهمیت دادن نشان و رفتار این گیریشکل چگونگی پرسش به پاسخ و جهانی بازار در

 قیمت رفتار. درآمد تحریر یرشته به جهان خاویار و میگو تقاضای تامین در ایران یویژه ی

 ارز نرخ مدل سه تحت استاندارد، خطای تصحیح پانل از استفاده با ،(PTM) بازار برای گذاری

 نشان آن نتایج که دش تحلیل و تجزیه و برآورد ارز نرخ وزنی میانگین و واقعی ارز نرخ اسمی،

 قیمتی رفتار تعیین در دو، هر یا کشوری هایگذاریاثر و ارز نرخ پیامدهای تاثیر یدهنده

 میانگین مدل تحت خاویار برای PTM رفتار. است مقصد بازارهای در ایرانی صادرکنندگان

 میگو صادرات در تنها. شد بینی پیش بهتر واقعی ارز نرخ مدل تحت میگو برای و ارز نرخ وزنی

قیمت رفتار در کشوریگذاری اثر و( ارز نرخ انتقالی رابطه) ارز نرخ گذاریاثر دو هر کویت به

 است آن یدهنده نشان موضوع این. شد مشاهده کویت بازار برای ایرانی صادرکنندگان گذاری

. هستند روروبه تقاضا مختلف هایکشش و ناقص رقابت بازار با ایرانی صادرکنندگان که

 انتقالی رابطه) آن تولید نهایی یهزینه از بیشتر میگو، قیمت بردن باال با ایرانی صادرکنندگان

 . هستند کویت در قیمت تبعیض اعمال به قادر ،(ناقص ارز نرخ

 و بلژیک و آلمان امارات، بازار در خاویار برای ریال قیمت تثبیت به صادرکنندگان طورکلی به

می.( است رقابتی بازار و باکشش کشورها این در تقاضا) لبنان و کویت بازار در میگو برای

 تقویت به( .است کششبی کشور دو این در تقاضا) ایتالیا و اسپانیا میگوی بازار برای اما. پردازند

 حاکی موضوع این که شودمی پرداخته محصول صادرات قیمت بردن باال با ارز نرخ هاینوسان

 نرخ نامتقارن هایگذاریاثر تحلیل و تجزیه. است کشور دو این در ایران صادرات بازار قدرت از

 هاییبضر عالمت کهاین به توجه با و است متقارن هایگذاریاثر این که داد نشان نیز ارز

 گرفت نتیجه توانمی شد، منفی موارد بیشتر در نامتقارن، هایگذاریاثر مدل برآورد از ناشی
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 آن افزایش از مقصد، بازارهای به ارز نرخ هاینوسان انتقال در ریال ارزش کاهش تاثیر که

 .است بیشتر

 (4111) جکویک و ژوانگمیلکه توسط  ساختار بازار واردات بررسیبر خالف  این پژوهش

و همچنین است صادرات خاویار و میگو در بازارهای  یشامل نتایج متنوع، انجام شده است

 هایبررسیمشابه به نتایج  نتایج تجزیه و تحلیل بازار صادرات میگو و خاویار ایران نتایجی

 دارد. (4110) و وارما و ایسار( 4114)، پال و همکاران (4114) مالیک و مارکوس

های اخیر با ظرفیت تولید سال در ایران موقعیت و قابلیت و یادشده نتایج به توجه با بنابراین

 در ،تن 2/1تن و صادرات  021تن میگو و همچنین با تولید  11011تن و صادرات  41114

 به کویت میگوی بازار در ایرانی صادرکنندگان داردضرورت  کشور، جنوب در میگو و شمال

 درجه تعیین همچنین و قیمت تبعیض یدرجه تعیین برای بازار مختلف هایکشش شناسایی

 افزایش راستای در ارز، نرخ انتقالی یرابطه کاهش به نیاز صورت در و بپردازند بازار انحصار

 محصول بازار که کشورهایی در. کنند اقدامر کشورها دیگنسبت به  کویت در خود انحصار توان

 است؛( لبنان و کویت میگوی بازار و بلژیک و آلمان امارات، خاویار بازار) باکشش و رقابتی

 توجه با صادرات قیمت کاهش و نبایرق دیگر رفتار شناسایی به صادرکنندگان شودمی توصیه

رقابتی و  یادشده هایتوجه به اینکه بازار با .بپردازند یادشده بازارهای تقاضای بودن باکشش به

ی رقابت جهانی کنار گذاشته نشوند باکشش است؛ صادرکنندگان ایرانی برای اینکه از صحنه

خاویار امارات، آلمان و بلژیک و  باید به قیمت و کیفیت محصوالت مشابه خود در بازارهای

انجام  باردن کیفیت )به عنوان مثال کنند تا در صورت نیاز به باال بمیگوی کویت و لبنان توجه 

 ایتالیا و اسپانیا میگوی بازار برای اماپسندانه( و کاهش قیمت بپردازند.  خریدارهای یبندبسته

 .دهند ادامه صادرات قیمت بردن باال با ارز نرخ هاینوسان تقویت روند به( کششبی تقاضا)

 منابع

 .<www.imarine.ir>( 1425آمارنامه دریایی ایران. )

: ایران صادرات قیمت شاخص و ارز نرخ تغییرات انتقالی رابطه( 1421). س علی، آل. ک امامی،

 .42-2 (:5، )12. جلد اقتصادی علوم مجله ،1425:2-1402:1

 .<www.cbi.ir>( 1425بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. )
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