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تار رف یافتبا ره یرانا یبس یبازار صادرات ساختار یلتحل

 (PTMبازار ) یبرا گذارییمتق
 1 سید ابوالقاسم مرتضوی، سید حبیب اهلل موسوی مهسا رحمانی دیزگاه،
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 چكیده
 ارزآوری و زاییاشتغال زمینه در باالیی جایگاه از که آیدمی شمار بهصادراتی  باغی هایمحصول جمله از سیب

 فتارر رهیافت با ایران سیب صادراتی بازارهای عمده تجربی تحلیل و تجزیه به ،این بررسیدر . است برخوردار
 هایداده از راستا این در. شد پرداخته واقعیو  اسمی هایارز نرخدو  شرایط در ،(PTM) بازار برای گذاریقیمت
 تصحیح (انلپ) های ترکیبیداده مدل از استفاده با سنجی اقتصاد تحلیل و تجزیه. شد استفاده 2731 تا 2731 ساالنه
 ایهگذاریاثر تاثیر و است ارز نرخ هایگذاریاثر تاثیر تحت تنها PTM رفتار که داد نشان( PCSE) استاندارد خطای

 تجزیه. شد بینی پیش بهتر واقعی ارز نرخ با  PTM رفتار. شودنمی مشاهده سیب صادرکنندگان رفتار در کشوری
 قارننامت هلند کشور به صادرات در ،هایگذاریاثر این که داد نشان نیز ارز نرخ نامتقارن هایگذاریاثر تحلیل و

 یره تاثگرفت ک یجهنت توانینامتقارن، م هایگذاریمدل اثر برآوردصل از حا یبضر یبا توجه به عالمت منف .است
 پیشنهاد بنابراین است. یشترآن ب یشهلند، از افزا یبس ینرخ ارز به بازارها هایدر انتقال نوسان یالکاهش ارزش ر

 درود ش. توصیه میبپردازندهدف  بازار تعیین هب ،هابازار هایکشش پایهبر  اقتصادی حوزه کارشناسان شودمی
 رقابت به راتصاد قیمت کاهش و رقبا دیگر رفتار شناسایی با است باکشش و رقابتی محصول بازار که کشورهایی

 .شود پرداخته یصادرکننده کشورهای دیگر با

 JEL: L13, Q17بندی طبقه

 .سیب تاندارد،اس خطاهای تصحیح پانل نامتقارن، ارز نرخ بازار، برای گذاریقیمتکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه

 و سیاسی هایهمسائل از درآمدها تاثیرپذیری و نفتی درآمدهای به ایران اقتصاد بودن متکی

 در واندتمی نفت قیمت در نوسان هرگونه. است شده کشور اقتصاد پذیریآسیب سبب اقتصادی،

 دتیم تا آن هایاثرگذاری که بگذارد تأثیر کشور بلندمدت و مدتکوتاه اقتصادی هایسیاست

 ستا هاییمحصول تولید یتوسعه چالش، این با رویارویی هایراه از یکی. است محسوس طوالنی

اران، )امیرنژاد و همک شودمی نفتی غیر صادرات افزایش سبب داخلی اقتصاد وضع بهبود ضمن که

 سوی از و است جامعه سالمت و غذایی امنیت یکنندهتامین سویی از کشاورزی بخش(. 1931

 نای در. باشد توسعه جریان در ارز یکنندهتامین تواندمی کشاورزی هایمحصول صادرات دیگر

مرتضوی ) باشندمی اولویت در دارند، باالیی صادراتی قابلیت و ظرفیت که باغی هایمحصول میان،

 ارهایباز به ایران صادراتی هایمحصول از یکی و راهبردی محصولی سیب(. 1931و مجتهدی، 

بیش از  تولید با سیب تولید در ایران که طوری به(. 1933)طبائیان و همکاران،  باشدمی جهانی

-رحالید. آیدمی به شمار خاورمیانه کشور دومین ترکیه از پس و جهان هفتم یرتبه تن میلیون 2

 زبیش ابا  محصول این صادرات در خاورمیانه کشور نخستین و جهان کشور دوازدهمین ایران که

، 1فائو ،کشاورزی و خواربار سازمان) باشدمی دالر هزار 61تقریبی  ارزش هب و تن هزار 161

 بحرین، آلمان، انگلستان، عربی، متحده امارات: از نداعبارت ایران سیب بازارهای هدف (.2112

 مرکگ سازمان) هلند و کویت قطر، قزاقستان، روسیه، سعودی، عربستان عراق، ترکیه، پاکستان،

 هایمحصول از یکی و راهبردی محصولی سیببا توجه به اینکه  (.1936 ایران، اسالمی جمهوری

 هدف بازارهای در این محصول بررسی وضعیت؛ باشدمی جهانی بازارهای به ایران صادراتی

بتواند به صادرات اصولی  بررسیاین همچنین امید است که امری ضروری است و  صادراتی

 ر بازار کشورهای هدف کمک کند.محصول سیب د

 هایریاثرگذا اقتصاد، در کلیدی متغیرهای از یکی عنوان به ارز نرخ، المللدر راستای تجارت بین

-سیاست در و دارد صادرات و واردات قیمتی شاخص جمله از اقتصادی کالن متغیرهای بر مهمی

-ز و قیمت کاالهای تجاری بینارتباط اساسی بین نرخ ار .است بسیاری اهمیت دارای هاگذاری

با  نخستینمعروف است که این مفهوم برای  «2(ERPT) نرخ ارز عبور»المللی به طور عام به 

 برای ارزی هایسیاست کارایی .(1931 همکاران، و کازرونی) ارائه شد (1329) 9توسط مگی

                                           
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 
2 Exchange Rate Pass-Through (ERPT) 
3 Magee 
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 اردد بستگی تجاری ایکااله قیمت در ارز نرخ انتقال میزان به زیادی، حد تا تجاری تراز تنظیم

است. اگر درصد تغییر در قیمت کاالهای  بررسی قابل واردات و صادرات بعد دو از امر این و

 1(LOP) درصد تغییر نرخ ارز باشد؛ قانون قیمت واحدبرابر با صادراتی بر حسب پول خارجی 

-ریپذیخشی از تغییراست و اگر کمتر باشد؛ صادرکنندگان ب 2برقرار و رابطه انتقالی نرخ ارز کامل

است؛ انتقال ناقص نرخ ارز به  9ی انتقالی نرخ ارز ناقصکنند و رابطهنرخ ارز را جذب می های

 زارع) است 1گذاری برای بازارقیمت راهبردی نهایی تولید و جایی منحنی هزینههبدلیل جا

 .(1932 توحیدی، و مهرجردی

قیمت رفتار نام به و شد تبیین (1332) 1وگمنکر توسط رقابتیغیر گذاریقیمت رفتار ساختار

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

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

 ،6مارکوس و مالیک) یابدمی تغییر خارجی، کشور پول برحسب صادرات قیمت ارز، نرخ تغییر با

 هزینه از بیشتر است ممکن خاص مقصد یک برای صادرات قیمت (.2،2116ایسار و وارما ؛2112

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

 برآورد نخستین (.2116ایسار، و ارما؛ و2119 ،3همکاران و بایرن) دارد اشاره( خارجی) خریداران

 و متحده ایاالت توسط قیمت تبعیض بررسی .شد انجام (1333) 3نتر توسط PTM از تجربی

 حلیلت و تجزیه همچنین. شد انجام ثابت، هایگذاریاثر مدل از استفاده با آلمانی صادرکنندگان

 جنتای. شد بررسی صخا مقصد ارز نرخ هایپذیریتغییر نسبت به محصوالت صادرات قیمت

 صادرکنندگان رفتار در( PTM) بازار برای گذاری قیمت یپدیده گویای( 1333نتر ) بررسی

-بررسیاین دو محقق  هایبررسی پیرو (.2116ایسار، و وارما) بود آمریکا متحده ایاالت و آلمانی

 (2119) 11همکارانپال و  های اخیر انجام شده است، به عنوان مثال:در سال های چند دیگری نیز

 .نرخ ارز پرداختند نوعمقصد با استفاده از دو  بازار 21 در روسیه گندم گذاریقیمت رفتار بررسی به

. ستنده قیمت تبعیض به قادر اندکی بازارهای در صادرکنندگان که داد نشان بررسی ایننتایج 

                                           
1 Law of One Price (LOP) 
2 Complete pass-through 
3 Imperfect exchange rate pass-through 
4 Pricing to Market (PTM) 
5 Krugman 
6 Mallick & Marques 
7 Varma & Issar 
8 Byrne  
9 Knetter 
10 Pall  
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 محصوالت صادرکنندگان (PTMبازار ) برای گذاریقیمت رفتار بررسی به( 2116) وارما و ایسار

 بازار رقابت یدهنده نشان نتایج که با استفاده از سه نوع نرخ ارز پرداختند؛ هندوستان کشاورزی

 به هندی ناقص و تمایل صادرکنندگان ارز نرخ انتقالی یرابطه طریق قیمت از ناقص، تبعیض

 یرابطه و ارزیابیبررسی  به (1932) توحیدی و مهرجردی زارع است. داخلی ارز نرخ تثبیت

 یرانیا صادرکنندگان داد نشان نتایج. پرداختند ایران پسته صادراتی بازارهای در ارز نرخ انتقالی

 و است ناقص ارز نرخ انتقالی یرابطه بنابراین کنند،می جذب را ارز نرخ پذیرهایتغییر از بخشی

 (1931) همکاران و کازرونی. نیست برقرار مقصد بازارهای از یک هیچ در رقابتی شرایط همچنین

 سهم رتاثی بر تاکید با ایران خودرو بازار داخلی قیمت بر ارز نرخ هایگذاریاثر انتقال بررسی به

 و بازار سهم بین معنادار یرابطه وجود گویای بررسی آنان نتایج. پرداختند داخلی بازار از واردات

 .است داخلی هایقیمت بر ارز نرخ انتقال یدرجه

 راهبرد همچنین و ارز نرخ انتقالی یرابطه یزمینه در خارجی، و داخلی هایپژوهش ز بررسیا

 در PTM رفتار بحث توان به این نتیجه رسید کهمی( PTM) بازار برای گذاریقیمت رفتار

 انگشت داخلی هایبررسی در موضوع این ولی است داشته بیشتری رواج خارجی هایبررسی

برای  به ویژه ایران مختلف هایمحصول یزمینه در PTM رفتار و ارزیابی بررسی. است شمار

 یتوسعه ینددر فرادر واقع  .دارد تحقیق و بحث جای هنوز مانند سیب، راهبردی هایمحصول

 یریو فراگ یعتسر یق،در تعم تواندیم یدهپد یناست. ا یرگذارتأث بسیار اییدهکشورها، صادرات پد

ت، به صادرا یاستگذارانمؤثر باشد. اقتصاددانان و س ی،بعد اقتصاد ویژهعاد، بهاب یتوسعه در همه

در  ماندن یو باق یاقتصاد نکال یرهایمتغ یداریبه پا رسیدن در اش¬سهم چند جانبه یلبه دل

 ینو همچن ی،تراز تجار یو کسر یکاریب مانند ی،کالن اقتصاد هایهحل مسئل یت،وضع ینا

 یرنفتیصادرات غ ینه،زم این در. اندتوجه کرده المللیینقتصاد در سطح با یرقابت توان یشافزا

تنوع در صادرات  یجادا سبب ایراست، ز اییژهو یتاهم دارای یران،مانند ا ی،نفت یاقتصادها یبرا

یمتاز ق یناش هایرا از نوسان یرانکشور ا ین،بر ا افزون. شودیم یاز اقتصاد تک محصول ییو رها

 دارای یرانا یبرا یرنفتیصادرات غ یتوسعه ین،. بنابراداردینفت مصون م المللیینب گذاری

امروزه ارزش پول کشورها، نه از طرف دیگر  (.1931و همکاران،  یراییاست )پ ایویژه یتاهم

 یهادر بازار یارز هایداخل هر کشور قرار دارد، بلکه نوسان یاقتصاد یهایاستس یرتنها تحت تأث

از  یکیآنها مؤثر است. نرخ ارز،  یآن، بر تجارت خارج در نتیجهبر ارزش پول و  زین یجهان

ر د هاییییرباعث تغ آن، هایواردات و صادرات است و نوسان یمتق ییندر تع یرهامتغ ینترمهم
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مسئله  .دهدیکاهش م یاو  یشرا افزا یتجارت خارج یزانم یجه،شود و در نت یها مآن یمتق

ی کشورهای در حال توسعه است؛ زیرا و پیچیده بسیار مهم هایئلهیکی از مس تنظیم نرخ ارز،

های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط پول پایه تعیین ارزش پول ملی یک کشور، بر

و  هادگرگونیهماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین المللی شود. حال اگر نرخ ارز، هماهنگ با 

تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ ارز و تنظیم نامناسب آن خواهد شد و باعث اقتصادی  هایتغییر

زاده، )خوشنویس یزدی و رجب .شودهای کالن داخلی میهای نامطلوب در سیاستگیریجهت

 در تنها صادرات افزایش منظور به داخلی پول ارزش کاهش سیاست اجرای مثال، برای (.1936

 بازارهای در ارز نرخ انتقالی یرابطه و برقرار واحد قیمت قانون که را داردب الزم کارایی صورتی

 باشد، ناقص صادراتی بازارهای در ارز نرخ انتقالی یرابطه اگر اما باشد؛ کامل صادراتی

 نثیخ را ارز نرخ هایپذیریتغییر از بخشی نهایی سود افزایش منظور به داخلی صادرکنندگان

 انصادرکنندگ اگر همچنین،. شودمی ارزی سیاست این کارایی شکاه به منجر امر این و کنندمی

 پول ارزش کاهش سیاست اجرای آنگاه کنند؛ خنثی را ارز نرخ هایتغییرپذیری یهمه داخلی

 توحیدی، و مهرجردی زارع) ندارد تجاری تراز بهبود و صادرات افزایش بر تاثیری هیچ داخلی

1932.) 

 یصادرات یعمده بازارها یتجرب یلو تحل یهبه تجز ،بررسی و ارزیابیاین  در رویکرد، این به باتوجه

 واقعی اسمی و هایارز نرخنظر زیر ،(PTM)گذاری برای بازار با رهیافت رفتار قیمت یرانا یبس

 .شد پرداخته

 روش تحقیقمبانی نظری و 

باید به  آغاز درایران شبیه سازی شد. در این راستا سیب ( برای بازار صادرات 1333) 1مدل نتر

 است:  زیرگذاری در بازار غیرقابتی پرداخته شود که به شرح قیمت نظریبررسی 

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

 است:

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

qit مقصد بازار در اضاتق 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

                                           
1 knetter 
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 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

(2) 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 هایپذیریییرتغ مثال برای هزینه، تابع انتقال باعث

 به صورت زیر محقق دورههر  در صادرکننده سود بیشینه شرط( 2) و( 1) هایمعادل از استفاده با

 :شودمی

(9) ∏(p1, p2, … , pn)

t

=∑piqi(eipi) − C {∑qi(eipi)

N

i=1

}

N

i=1

δt. 

 هنگامی صادرکننده دهدمی نشان t یدوره در صادرکننده برای سود ازیسبیشینه نخست شرط

. ندباش برابر باهم نهایی یهزینه و نهایی درآمد که پردازدمی مقصد بازارهای در محصول ارائه به

 اضافه باعث مقصد در خاص محصول بازار و نهایی یهزینه دو عامل کند؛می اشاره( 2111) 1کروو

 .است شده نظر مورد بازارهای در ادرکنندهص توسط قیمت شدن

(1)  pi = MC {
εi

εi − 1
},        ∀i= 1…N, 

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

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

دهد که قیمت صادرات به وسیله ی کشش قیمتی و این مسئله نشان می است نهایی تولید کاال

 شود.تقاضای بازار صادرات تعیین می

ر آید. نتمبانی توضیح داده شده نشان داد که قیمت در بازار غیررقابتی چگونه به دست می

 با را PTM رفتار آزمون تجربی هایویژگی خود پژوهش ( با بسط دادن این مسئله در1333)

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

 ایران شبیه سازی شد:

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

                                           
1 Carew 
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ln pit ارباز در ،سیب برای هر مقصد خاص صادرات قیمت لگاریتم i یدوره در t حسب بر که 

دوره به مربوط زمان هایگذاریاثر یدهنده نشان θt. شد گیریاندازه کیلوگرم هر در ایران ریال

 میان در که است ایمشاهده غیرقابل هایعامل (θt) زمانی هایگذاریاثر واقع در. است t ی

 توانمی را (θt) زمانی هایگذاریاثر تغیرم بنابراین. کنندمی تغییر زمان طول در و ثابت کشورها

 کسان،ی طور به نهایی هزینه که است بر این فرض زیرا. گرفت درنظر تولید نهایی یهزینه جای به

 زمان طول در آن میزان و گذاردمی اثر مقصد بازارهای یهمه در ایران سیب صادرات قیمت بر

 برای تقاضا بر موثر هایعامل واقع در. است خاص قصدم کشوری هایگذاریاثر λi. یابدمی تغییر

 قیمت بر هایعامل این تاثیر گیریاندازه بنابراین. هستند متفاوت مقصد بازارهای در ایران سیب

 و مهرجردی زارع) است پذیر امکان (λi) کشوری هایگذاریاثر متغیر توسط سیب صادراتی

 گیری اندازه را i فرد به منحصر کشور برای ارز نرخ قالیانت یرابطه βi ضریب(. 1932 توحیدی،

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

 هایعامل برای uit ،(2111) 1سیلونت نظر به باتوجه. است رگرسیون اخالل جز uit. شد بیان

 وابسته، متغیر گیریاندازه خطای برای همچنین و نیستند محاسبه لقاب که ایمشاهده غیرقابل

 کرد؛ آزمون را زیر هایفرضیه توان می( 1) یشماره یمعادله از استفاده با. شودمی محاسبه

 (1فرضیه )
H0: βi = 0, λi = 0 

 (2فرضیه )
HA: βi = 0, λi ≠ 0 

 (9فرضیه )
HA: βi ≠ 0, λi ≠ 0 

ر که د دهدیو نشان م کندیدر بازار را اثبات م یرقابت گذارییمتوجود ق نخستفرض  ذیرشپ

ر قرا نرخ ارز و کشورخاص هایپذیریییرتغ یرتحت تاث یصادرات به سخت یمتبازارها، ق ینا

 یمتق تبعیضرقابت ناقص و  دهدیرد فرض صفر نشان م ین(. همچن2111خواهد گرفت )کروو، 

 ن،یصادرات وجود است. بنابرا یمتکشش ثابت تقاضا با توجه به ق یانگردوم ب فرض وجود دارد.

 یتدر بازار است. اهم یمتق یکه کشور صادرکننده، سازنده دهدیم نشان λi یآزمون معنادار

رقابت ناقص و  ینشان دهنده به حتمکشور متقابل  هایگذاریبا توجه به اثر λi فراسنجهبرآورد 

یت (. درنها2119؛ پال و همکاران، 1333 ؛ نتر،2111 ،2)فالک یستمحصول ن تکیفیتفاوت 

                                           
1 Silvente 
2 Falk 
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ت. با توجه به کشش تقاضا اس یمتق یضدرجه تبع هایپذیریییرتغ ینشان دهنده یزسوم ن فرض

 سنجهفرا یکند. آزمون معنادار ییرنرخ ارز تغ هایتقاضا ممکن است در طول نوسان یمتیکشش ق

βi (. اگر 1339باشد )نتر،  یمنف یامثبت  تواندینرخ ارز م هایاریگذبا توجه به اثرβi < باشد؛  0

βiاگر  یننرخ ارز ناقص وجود خواهد داشت. همچن یانتقال یرابطه > رابطه  یکنندهیانباشد؛ ب 0

 یارز داخل یمتق یتبه تثب یصادرات هاینشان داد که بنگاه یمنف βiاست.  یترکامل یانتقال

 هنگامینرخ ارز است.  هایگذاریاثر یدتشد یمثبت نشان دهنده βiد پرداخت. در مقابل خواهن

 یصادرات هایامکان را به بنگاه ینهر دو مخالف صفر باشند؛ ا λiو  βi یشده برآورد هاییبکه ضر

ز نرخ ار یشنرخ ارز مقصد خاص در جهت افزا پذیرهایییرتغ تاثیر یتخواهد داد که به تقو

 یمتتقارن در واکنش ق نبودآزمون  ی( برا1) یاز معادله (.2119و همکاران،  بپردازند )پال

مراه به ه یمجاز یرهاینرخ ارز استفاده شد. اثر متقابل متغ هایپذیریییرصادرات نسبت به تغ

 یاتو کاهش ارزش پول است و در ادب یشتفاوت اثر افزا ینشان دهنده یاد شدهنرخ ارز، در مدل 

 یرهای(. اثر متقابل متغ2111 ،1یلورگ ؛1339خواهد شد )نتر ،  یدهد روشنیمقاله، به  یقتحق

 است: یربه همراه نرخ ارز به صورت ز یمجاز
(ln et=Et)
⇒       Et: (β1 + β2Dt)Et. 

 یت و براقرار گرف یک برابر یمجاز یر(؛ متغEt)کاهش  2یابدیم یشارزش پول افزا کههنگامی

 خواهد شد:یگذاری کاهش آن، عدد صفر جا

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

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

 نوشت: یرتوان به صورت ز ی( را م1رابطه ) پایه ینبرا

(6) ln pit = θt + λi + β1(ln eit) + β2(ln eit) + uit 

(2) ln pit = θt + λi + β1(ln eit) + β2(ln eit × Dt) + uit 

-تقارن در نوسان نبودبردن  ینمدت زمان از ب یکننده یان( ب2) یدر معادله یرهامتغ یاثر بخش

ارزش  یشافزا یو مثبت باشد؛ اثر بخش داریمعن یآن از نظر آمار یبنرخ ارز است. اگر ضر های
 یبرض یک یاز کاهش آن است. به طور مشابه، معنادار یشترصادرات ب یمتپول صادرکننده بر ق

آن است  یشاز افزا یشترصادرات ب یمتکه اثر کاهش ارزش نرخ ارز در ق دهدیم نشان یمنف
 (.2111و همکاران،  یرن)با

                                           
1 Vergil 

 ریال در برابر واحد پول داخلی کشور مقصد 2
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باشد. می جهانزار صادرات سیب ایران در عمده کشورهای الگوی تجربی این پژوهش شامل با
 هایسال از ساله 29 ترکیبی هایداده صورت به بررسی این در مورد استفاده هایداده یهمه

است که شامل ارزش صادرات، نرخ ارز اسمی و نرخ ارز  و عمده کشورهای مقصد1931 تا 1922
 استخراج ایران گمرک سازمان و جهانی بانک مرکزی، بانک از یاد شدههای داده باشد وواقعی می

 .شد

 نتایج و بحث

 مقطعی استقالل تشخیصبرای  2(CD)( 2111) 1پسران یمقطع یاز آزمون وابستگ نوشتار این در

 است: یربه شرح ز یجاستفاده شد، که نتا هاداده

 ( متغیرها0224پسران ) (CD) مقطعی وابستگی ( آزمون1) جدول
Table (1): Cross-section dependence (CD) test of variables Pesaran (2004) 

 لگاریتم ارزش صادرات

(Export Unit Price logarithms) 

 لگاریتم نرخ ارز اسمی

(Nominal Exchange Rate 

logarithms) 

 لگاریتم نرخ ارز واقعی

(Real Exchange Rate 

logarithms) 
***30.658 ***29.566 ***26.517 

 (%1* معناداری در سطح **های تحقیق ): یافتهمنبع

Source: Research findings (*** indicate statistical significance at 1% level of significance) 

 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 عنادارم درصد، 1 سطح

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

 انجام متغیرها روی ،9(CIPS) واحد ریشه پانل دوم نسل آزمون پژوهش، روند یادامه در هستند؛

 قالب در را مقطعی وابستگی آزمون آن، در که شد ارائه (2112) 1پسران توسط آزمون این. گرفت

 :است زیر شرح به آن نتایج و کندمی آزمون مشاهده قابل غیر عامل یک

 متغیرها (0222) پسران (CIPS) ترکیبی واحد نسل دوم ریشه ( آزمون0) جدول

Table (2): Panel unit root test of variables (CIPS) Pesaran (2007) 

 لگاریتم ارزش صادرات

(Export Unit Price logarithms) 

 لگاریتم نرخ ارز اسمی

(Nominal Exchange Rate 

logarithms) 

 لگاریتم نرخ ارز واقعی

(Real Exchange Rate 

logarithms) 

**3.023- **3.355- **9.365- 

 (%1ری در سطح معنادا** های تحقیق): یافتهمنبع

Source: Research findings (** indicate statistical significance at 5% level of significance) 

                                           
1 Pesaran 
2 Cross-section dependence test 
3 Panel unit-root test allows for cross-section dependence 
4 Pesaran 
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 مشاهده که طورهمان و I(1)( نامانایی) واحد ریشه وجود از است عبارت صفر فرض( 2) جدول در

 امان( وابسته متغیر) تصادرا ارزش لگاریتم که آنجایی از ی متغیرها مانا شدند وشود همهمی

 (.2113 ،1جکویکمیل و جین) شد برآورد انباشتگیهم گرفتن نظر در بدون ،PTM مدل است؛

 تصحیح های ترکیبیداده و خطی رگرسیون هایروش از استفاده با( 2ی رابطه) PTM مدل

 شد برآورد یواقع اسمی و ارز نرخ هاینام به ارز، نرخ نوع دو زیرنظر 2(PCSE)استاندارد  خطای

 رحش به آن نتایج. شد بررسی ترکیبی هایداده در اخالل اجزای بین خودهمبستگی همچنین و

 است. (9جدول )

شد و فرض صفر آن عبارت است از  برآورد( 2112) 9وولدریج آزمون یلهبه وس یخودهمبستگ

رز اسمی و هر دو نرخ ادر  سیب یبرا شودمی مشاهده که طور. همانیوجود خودهمبستگ نبود

 استفاده شود. AR(1) از ها،آن PTMمدل  برآورددر  یدبا ینفرض مربوطه رد شد. بنابرا واقعی

زمان  هایگذاریکشور و اثر هایگذاری، اثر1نامتقارن نرخ ارز هایگذارینرخ ارز، اثر هایگذاریاثر

𝐹𝐹𝐸3و  𝐹𝐸𝑅 ،𝐹𝐴𝐸 ،𝐹𝐹𝐸 ،𝐹𝐹𝐸2 توسط ترتیببه
 هایگذاریاثر یر(، تاث9جدول ) برابر شد.آزمون  1

 𝐹𝐴𝐸آزمون  یج. نتاشدمقصد مشاهده  یدر بازارها سیب( β یبصادرات )ضر یمتق ینرخ ارز رو

ر ه زیرنظر، سیب محصول یمقصد برا ینامتقارن نرخ ارز در بازارها هایگذاریاثر ینشان دهنده

 یرانیموضوع است که صادرکنندگان ا ینا یانگر؛ ب6خاص کشور هایگذاریاثر λنرخ ارز است. دو 

 یگرد یهستند. از سو یمتق یضقادر به اعمال تبع یی،نها یینهاز هز یشترب یمت،با باال بردن ق

 شد اشاره پیشتر که طورست و همان یرهامتغ یهمه زمان، در هایگذاریوجود اثر گویای یجنتا

ان کشورها ثابت و در طول یهستند که در م ایمشاهده غیرقابل هایعامل زمان هایگذاریاثر

درنظر  یینها یینههز یبه جا توانیرا م (𝜃𝑡) یزمان هایگذاریاثر یر. متغکنندیم ییرزمان تغ

در  انیرا سیبصادرات  یمتبر ق یکسانبه طور  یینها ینهاست که هز ینفرض برا یراگرفت. ز

 .یابدیم ییرت و مقدار آن در طول زمان تغمقصد اثر خواهد گذاش یتمام بازارها

                                           
1 Jin and Miljkovic 
2 panel corrected standard errors 
3 Wooldridge 

مقصد عبارت است از  یبازارها یهمه یصفر برا ییهصفر است و فرض برابر یوندر رگرس یدام یرمتغ گذاریاثر 1

 متقارن نرخ ارز های¬یگذاراثر
5 𝐹𝐸𝑅(𝐻0: ∀𝛽𝑖 = 0) ،𝐹𝐴𝐸 ،𝐹𝐹𝐸(𝐻0: ∀𝜆𝑖 = 0) ،𝐹𝐹𝐸2(𝐻0: ∀𝜃𝑡 = ∀𝜆𝑖 = :𝐹𝐹𝐸3(𝐻0 و (0 ∀𝜃𝑡 = 0) 
6 Country specific effects 
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 PTM کشوری کشورانگلستان از مدل هایگذاریشود اثر( مشاهده می9طور که در جدول )همان

حذف شده است. این مسئله به دلیل تاثیر مقاطع عرضی و برای رهایی از دام متغیرهای مجازی 

 هایگذاریو اثر یاد شدهی کشورهای کشور هایگذاریصورت گرفته است. در این راستا تفاوت اثر

مجازی کشورها تفسیر  هایکشورهای موجود در جدول به عنوان ارزش ضریب دیگرکشوری 

 (.2116ایسار، و وارما ؛2119 همکاران، و جکویکمیل)شود می

. شد ینیبیشبهتر پ نرخ ارز واقعی زیرنظر سیب یبرا PTM(، رفتار 9در جدول ) 𝑅2با توجه به

 یگرد یخواهد شد و از سو یانب نرخ ارز ینا پایهبر هایلروند پژوهش، تحل یدر ادامه ینرابناب

 ی عربیامارات متحده در بازار کشور یران،ا سیب ایبر PTMآن است که رفتار  گویای یجنتا

 یندر ا الیر یمتق یتگرفت که صادرکنندگان به تثب یجهنت توانیم ینبنابرا ؛اعمال شده است

:H1) اندپرداختهبازار  ∀βi ≠ 0.) 

کشورهای انگلستان، آلمان، بحرین، پاکستان، ترکیه، عراق، در بازار  یران،ا سیب ایبر PTMرفتار 

 و فرض شده استناعمال عربستان سعودی، فدراسیون روسیه، قزاقستان، قطر، کویت و هلند 

مشاهده  (9)طور که در جدول هماننرخ ارز نیز وجود ندارد.  هایگذاریشد. بنابراین اثررد نصفر 

کشوری نیز وجود  هایگذارینرخ، اثر هایگذارینرخ اثر هایگذاریاثر نبودبر  افزونشود می

-متی)حالت اول(، وجود ق فرض صفر پذیرشتوان نتیجه گرفت که ندارد. بنابراین به طورکلی می

صادرات به  یمتبازارها، ق ینا که در دهدیو نشان م کندیدر بازار را اثبات م یرقابت گذاری

βiنرخ ارز  هایپذیریییرتغ یرتحت تاث یسخت = λiو کشورخاص  0 =  .قرار خواهد گرفت 0

 ایران سیب صادرکنندگان که است این یدهنده ( نشانβ) ارز نرخ هایگذاریاثر منفی ضریب

 پول واحد تثبیت. نداپرداخته خود پولی واحد تثبیت به ،(ی عربیامارات متحده به صادرات)

 اقدام تولید هایهزینه مقدار از باالتر قیمت، تنظیم به صادرکنندگان که رخ دهد هنگامی داخلی،

( الری) داخلی پول ارزش اگر که است موضوع این یکنندهبیان منفی هایضریب واقع در. کنند

 یدهنده د نشانتوانمی موضوع که این رفت خواهد کاهش به رو صادرات قیمت یابد، کاهش

 (.2116 یسار،)وارما و ا باشد صادرکنندگان رقابتی رفتار و تقاضا بودن باکشش

 بنابراین. شد کشور هلند معنادار ضریب ارز، نرخ نامتقارن هایگذاریاثر قسمت ،(9) جدول در

 یاد شدهکشور  در سیب ضریب عالمت بر این افزون. است نامتقارن ارز در این کشور، نرخ اثر

 نآ افزایش از داخلی پول ارزش کاهش تاثیر بیشتر یدهنده نشان شد؛ که این موضوع نفیم

 است.
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 هر هایماندهباقی روی (2111) 1پسران CD آزمونشود ( مشاهده می9طور که در جدول )همان
 مقطعی وابستگی یرابطه وجود و صفر فرض رد گویای آن نتایج که شد انجام ارز نرخ مدل دو

  است. یاد شده ارز نرخ دو هر هایماندهیباق بین

 اسمی و واقعی هایارز نرخ زیرنظر ارز نرخ نامتقارن های¬یگذاراثر باهمراه  PTM لیتحل( 3)جدول 

Table (3): The analysis of PTM with exchange rate asymmetry under the nominal and real 

exchange rates 

 شورک
(Country) 

 (Real Exchange Rate) نرخ ارز واقعی (Nominal Exchange Rate) نرخ ارز اسمی

اثر نرخ ارز 

(β) 
(Exchange 

Rate 
Effect) 

اثر کشور خاص 

(λ) (Country 

Specific 

Effect) 

اثر نامتقارن 

 نرخ ارز
(Exchange 

Rate 

Asymmetr

ic Effect) 

 (βاثر نرخ ارز )
(Exchange 

Rate Effect) 

اثر کشور 

 (λخاص )
(Country 

Specific 
Effect) 

اثر نامتقارن 

 نرخ ارز
(Exchange 

Rate 

Asymmetri

c Effect) 

 0.2 **9.8- 0.06 *1.0003- -5.18 -0.14 (UAE)امارات 

[0.23] [3.63] [0.16] [0.6] [11.74] [0.12] 

 (UK) انگلستان
**2.58 - 0.42 0.71 - -0.32 

[0.94] - [0.34] [1.69] - [0.36] 

 آلمان
(Germany) 

0.25 *9.07- -0.07 0.46 0.83 0.11 

[0.22] [3.72] [0.12] [0.51] [11.87] [0.12] 

 بحرین
(Bahrain) 

0.22 **9.61- 0.13 -0.76 -4.9 -0.08 

[0.23] [3.66] [0.19] [0.65] [11.78] [0.12] 

 پاکستان
(Pakistan) 

0.93 *8.99- 0.7 -0.59 -2.99 0.35 

[0.86] [3.91] [0.46] [1.3] [11.99] [0.48] 

 0.18 **10.83- -0.14 0.06 -0.92 0.09- (Turkey) ترکیه

[0.22] [3.79] [0.17] [0.5] [11.85] [0.14] 

 0.36 **10.58- 0.09 0.67 -1.388 0.12 (Iraq) عراق

[0.49] [3.68] [0.36] [0.44] [12.12] [0.21] 

عربستان 
(Saudi Arabia) 

0.22 **9.81- 0.1 -0.88 -4.55 -0.11 

[0.23] [3.63] [0.19] [0.65] [11.76] [0.12] 

 0.09 **10.04- 0.04 0.04 -1.09 0.08 (Russia) روسیه

[0.06] [3.68] [0.06] [0.05] [12.09] [0.1] 

 قزاقستان
(Kazakhstan) 

0.26 **9.98- 0.08 0.08 -1.23 0.13 

[0.32] [3.71] [0.1] [0.17] [12.14] [0.14] 

 0.22 **9.73- 0.03 -0.57 -3.61 0.04 (Qatar) قطر

[0.23] [3.63] [0.13] [0.58] [11.77] [0.11] 

 0.18 **369.- 0.04 -0.86 -5.47 -0.08 (Kuwait) کویت

[0.22] [3.68] [0.1] [0.61] [11.7] [0.11] 

 هلند
(Netherlands) 

0.63 *7.84- *11.3- 1.25 3.64 **1.67- 

[0.54] [3.53] [0.63] [1.34] [12.51] [0.6] 

 

                                           
1 Pesaran 
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اسمی و  هایارز نرخ زیرنظر ارز نرخ نامتقارن یهایگذاراثر باهمراه  PTM لیتحل( 3)جدول ادامه 

 واقعی

Continued from Table (3): The analysis of PTM with exchange rate asymmetry under the 

nominal and real exchange rates 

 کشور
(Country) 

 (Real Exchange Rate) نرخ ارز واقعی (Nominal Exchange Rate) نرخ ارز اسمی
اثر نرخ ارز 

(β) 
(Exchange 

Rate 

Effect) 

اثر کشور 

 (λخاص )
(Country 

Specific 

Effect) 

اثر نامتقارن 

 نرخ ارز
(Exchange 

Rate 

Asymmetric 

Effect) 

اثر نرخ ارز 

(β) 
(Exchange 

Rate 

Effect) 

اثر کشور 

 (λخاص )
(Country 

Specific 

Effect) 

اثر نامتقارن 

 نرخ ارز
(Exchange 

Rate 

Asymmetric 

Effect) 
-شمار مشاهده

 ها
(Observations) 

299 299 

 آزمون وودریچ
(Wooldridge 

Test) 

*3.63 

(0.081) 

*6.228 

(0.0281) 

2R 0.7055 0.7801 

Wald chi-sq 133549.26 

(0.0000) 

37958.26 

(0.0000) 

ERF 1514.37 

(0.0000) 

1156.5 

(0.0000) 

AEF 2838.94 

(0.0000) 

1952.07 

(0.0000) 

FEF 100556.69 

(0.0000) 

26047.59 

(0.0000) 

FE2F 72 

(0.0000) 

51.15 

(0.0000) 

FE3F 368.03 

(0.0000) 

101.77 

(0.0000) 

CD test on 

Residuals 

32.881 

(0.0000) 

38.651 

(0.0000) 

ترتیب معناداری ** به و ی خطای استاندارد هستند و عالمت *دهنده)اعداد داخل براکت نشان محاسبات محققمنبع: 

 ی مقادیر احتمال هستند.(دهندهدهد و اعداد داخل پرانتز نشانرا نشان می %1 و %11در سطوح 
Source: Research findings (The numbers inside the square bracket indicate a standard error. The symbols * and 

** indicate statistical significance at levels of 10% and 5% respectively. The numbers in curve brackets 
indicate the probability values). 
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 پیشنهادها گیری ونتیجه
فتار با رهیافت ر یرانا یبس یصادرات یبازارهاساختار  یتجرب یلو تحل یهتجزهدف  با پژوهش این

 نشان رفتار و همچنین این در ارز نرخ انتقالی یرابطه نقش و( PTM)گذاری برای بازار قیمت

 .درآمد تحریر یرشته به جهان کشورهای تقاضای تامین در ایران یویژه یجایگاه و اهمیت دادن

 استاندارد، خطای تصحیح های ترکیبیداده از استفاده با ،(PTM) بازار برای گذاریقیمت رفتار

 یدهنده نشان آن نتایج که شد تحلیل و تجزیه و برآورد واقعی اسمی و هایارز نرخ شرایط در

بازار کشور  در ایرانی صادرکنندگان قیمتی رفتار تعیین در به تنهایی، ارز نرخ هایگذاریاثر تاثیر

 رکلیطو شد. به بینیپیش نرخ ارز واقعی بهتر با برای سیب PTM رفتار .امارات متحده عربی است

ه به باتوجو  پردازندمی عربیقیمت برای سیب در بازار امارات متحده  تثبیت به صادرکنندگان

 ود ندارد؛ بنابراین اثریکشوری در صادرات به کشورهای مقصد وج هایگذاریکه نشانی از اثراین

توان . پس میوجود نخواهد داشت یدر صادرکنندگان ایرانانحصاری  تواناز تبعیض قیمت و 

نتیجه گرفت که تقاضای سیب در بازار امارات متحده عربی باکشش و صادرکنندگان ایرانی با 

 بهی ایران برا راهبردیمحصول  کدر حالی که محصول سیب یبازار رقابتی رو به رو هستند. 

 .باشدو دارای مزیت نسبی می آیدشمار می

ازار در ب فقط هایگذاریاثر این که داد نشان نیز ارز نرخ نامتقارن هایگذاریاثر تحلیل و تجزیه

 ایهگذاریاثر مدل برآورد از حاصل ضریب عالمت منفی به توجه کشور هلند نامتقارن است و با

 هب ارز نرخ هاینوسان انتقال در ریال ارزش کاهش تاثیر که گرفت نتیجه توانمی نامتقارن،

یعنی کاهش ارزش پول ملی نسبت به واحد  .باشدمی بیشتر آن افزایش از ،بازارهای سیب هلند

در صادرات پول کشور هلند باعث کاهش قیمت صادراتی سیب در بازار این کشور شده است. 

 باشد.میمتقارن  هایگذاریکشورها این اثر دیگرسیب به 

صادی حوزه اقت کارشناسان ضرورت داردایران  موقعیت و ظرفیت و باال نتایج به توجه با بنابراین

نندگان به صادرک پس از آنو  بپردازند نوع بازار تعیین برای بازار، مختلف هایکشش شناسایی به

 ناساییش با است؛ ششباک و رقابتی که امارات متحده عربیبازار  زمینهدر نقشه راه را نشان دهند. 

 بسی یصادرکننده کشورهای دیگر با رقابت به صادرات قیمت کاهش و نبایرقدیگر  رفتار

کشور صادرکننده و دومین کشور  نخستینو با توجه به جایگاه باالی ایران ) شود پرداخته

به  ایباید توجه ویژه در تولید و صادرات این محصولاز ترکیه در خاورمیانه(  پستولیدکننده 

 راهبردی هایمحصولدیگر و بازار و در دست گرفتن بازارهای بین المللی سیب  توانبحث 



 

 

 

 

 
 42 .یران..ا یبس یساختار بازار صادرات یلتحل

به وجود دارد که مانند ترکیه  یجد یاربس نیبایرق سیبصادرات  یدر حوزه .شود همسان آن

به و  (1936، ایران )سازمان توسعه تجارت دارند ترییقو یاربس یابیبازار طور معمول سازوکار

نوان . به عیردگمیصادرکنندگان ما کمتر مورد توجه قرار  یاز سو یدکه شادارند توجه  هاییبحث

 ییباال یو استانداردها گیردیها صورت مآن یاز سو یدقت نظر خوب یبندبسته زمینهمثال در 

 در مورد قیمت .(1936، ایران )سازمان توسعه تجارت ها وجود داردآن یصادرات هایمحصول یبرا

طور که پیشتر بیان باید دقت شود زیرا همانالمللی نیز تمام شده سیب ایرانی در بازارهای بین

 انحصاری در صادرکنندگان سیب ایران وجود ندارد. تواننشانی از توانایی تبعیض قیمت و  ؛شد

ای هتدوین سیاست تواند راهکار مناسبی برای کنترل قیمت تمام شده باشد.ها میحذف واسطه

رقابت  ایبر محصول سیب مانند ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندیصادرات تجاری مناسب برای 

زایی و ارزآوری بیشتر برای کشور منجر تواند به اشتغالدر بازار جهانی کارساز است و این مهم می

 شود.
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Abstract 

Apple is considered one of the most important Iranian products, which has a 

high position in both job and value creation. In this study, empirical analysis 

of major Iranian apple export markets was conducted using the pricing to 

market (PTM) under two kind of exchange rate such as nominal exchange 

rate and real exchange rate. In this regard, the annual data from 1993 to 2015 

were used. The econometric analysis using the panel corrected standard errors 

(PCSE) showed that PTM behavior is influenced by the exchange rate effects 

and The impact of country specific effects on the behavior of Apple exporters 

is not observed. The PTM behavior was better predicted with the real 

exchange rate. The analysis of the asymmetric effects of the exchange rate 

also showed that these effects are asymmetric in exports to the Netherlands. 

Given the negative sign of the coefficient of estimating the asymmetric 

effects model, it can be concluded that the effect of the depreciation of the 

rial on the transfer of exchange rate fluctuations to the Dutch apples markets 

is greater than its increase. Therefore, it is suggested that economic experts 

identify different market elasticity marks, to determine the type of market. In 

countries where the market is a competitive and elastic product, it is necessary 

to identify the behavior of other competitors and reduce export prices to 

compete with other countries where export Apple. 
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