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چکيده
نرخ ارز بهعنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ،نقش اساسی در تعییی قیمیتهیای داخلیی
دارد .ازای رو آگاهی از چگونگی روابط تجربی بی نرخ ارز و قیمیتهیای داخلیی ایا ا اهمییت
است و عوامل مؤثر بر ای رابطه از جمله سهم واردات به کشور ،میتواند مسیوونن اقتصیادی را
در سیاستگذاری یاری کند .با توجه به اهمیت نرخ ارز بر قیمتت االیت د ار ا تط لعا بته بته برر ت
انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بیا تککیید بیر تیکثیر سیهم واردات در بیازار داخلیی پرداختیه
میشود .در ای زمینه ،مورد مطالعه؛ بازار خودرو ایران است و تکثیر سهم بازار واردات بیر درجیۀ
انتقال نرخ ارز روی قیمت داخلی خودرو طی دورۀ  1390-1361بتا ا تادااا از ر هتا تر
زلان پراالاه ل شوا .ار ا ط لعا بته بترا برر ت اثرگیذاری درجیۀ انتقیال نیرخ ارز از تکنیی
اقتصادسنجی همانباشتگی جوهانس  -جوسیلیوس استفاده شد .نتایج مطالعه ایاکی از وجیود
رابطۀ معنادار بی سهم بازار و درجۀ انتقال نرخ ارز بر قیمتهای داخلی است ،یعنی بیا افیاایش
سهم واردات ،درجۀ انتقال نرخ ارز بر قیمتهای داخلی کاهش مییابد.
طبقهبندي L62,F31,C32, L11 :JEL

واژههاي کليدي :انتقال نرخ ارز ،اقتصاد ایران ،بازار خودرو ،سیهم بیازار ،هیمانباشیتگی چنید
متغیره.

* نویسندۀ مسوول ،تلف 09144195162 :
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مقدمه
بررسی رابطۀ بی نرخ ارز و سطح عمومی قیمتهای داخلی که در ادبیات مالیۀ بی الملل بیه
تحلیل عبور نرخ ارز معروف شده ،در دهههای اخییر میورد توجیه اقتصیاددانان واقی شیده و
بخش عمدهای از مطالعات تجربی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده اسیت .براسیاس
دیدگاه گلدبرگ و کنتر ،)1997( 1درجۀ عبور نرخ ارز 2بهصورت درصد تغیییر قیمیت داخلیی
کانهای وارداتی (به ازای ی درصد تغییر نرخ ارز بی کشیورهای واردکننیده و صیادرکننده)
تعریف میشود .عبور نرخ ارز زمانی بهصورت کامل 3صورت میگیرد که همامیان بیا افیاایش
نرخ ارز (تنال ارزش پول داخلی) به میاان ی درصد ،قیمت داخلی کانهای وارداتی نییا بیه
همان میاان افاایش یابد .در غیر ای صورت اگر تغییر نرخ ارز به میاان ی درصد ،بیه تغیییر
کمتر از ی درصد در قیمت داخلی کانهای وارداتی منجر شود ،در ای االت بیان مییشیود
که عبور نرخ ارز جایی یا ناقص 4بوده است (لی و وو .)102 :2012 ،5نرخ ارز بهعنیوان یکیی
از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ،آثار مهمی بر متغیرهیای کی ن اقتصیادی از جملیه شیاخص
قیمتی واردات و صادرات دارد و در سیاستگذاری اا ا اهمیت است .در خصوص عوامل میؤثر
بر درجۀ عبور نرخ ارز در میان اقتصاددانان دو دیدگاه عمیده وجیود دارد کیه دییدگاه اول بیر
نقش عوامل اقتصاد خرد مانند قدرت بازاری ،6تبعیض قیمتی 7در بازارهای بی المللیی تککیید
میکند .دیدگاه مقابل که توسط تیلور )2000( 8با توجه به عوامل اقتصاد ک ن مطیر شیده
است ،درجۀ عبور نرخ ارز را وابسته به شرایط تورمی کشورها میدانید .در ایی زمینیه ،سیهم
بازار یکی از متغیرهای ساختاری بازارهاست؛ بنابرای نحوۀ ارتباط سهم بازار بیهعنیوان متغییر
ساختاری بازار با عبور نرخ ارز ،مورد اخت فنظر اقتصاددانان و مکاتب مختلف اقتصیادی بیوده
است .بیشتر مطالعات ،عبور نرخ ارز را در اوزۀ ک ن اقتصادی بررسی کردهاند ،ولی مطالعیات
اندکی به بررسی ای موضوع در سطح اقتصاد خرد پرداختهانید .بیا توجیه بیه اهمییت سیهم
1. Goldberg & Knetter
)2. Exchange Rate Pass-Through (ERPT
3. Full or Complete
4. Partial or Incomplete
5. Lin and Wu
6. Market Power
7. Price Discrimination
8. Taylor

انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکيد بر...

207

واردات هییدف مطالعییۀ ااضییر پییر کییردن ای ی شییکاف مطالعییاتی اسییت .همچنییی صیینعت
خودروسازی در اقتصاد ایران یکی از صنای مهم ایجادکننیدۀ ارزش افیاوده و اشیتغال اسیت.
ای صنعت بهدلیل دارا بودن القههای پیشی و پسی و گسیترده بیودن زنجییرۀ تیکمی آن
جاء صنای مادر بهاساب میآید (شهیکی تاش و کاظمزاده .)1392 ،ازای رو بهدلیل اهمییت
صنعت خودرو در اقتصاد کشور و نیا ارتباط تنگاتنگ ایی صینعت کشیور بیا نیرخ ارز ،لیاو
مطالعه در زمینۀ درجۀ عبور نرخ ارز نمایان میشود .با توجه به اینکه مطالعهای در ای زمینیه
انجا نگرفته بود ،انجا مطالعۀ ااضر ضروری اسیت و اهمییت زییادی دارد؛ بنیابرای مسیولۀ
اصلی پیش روی مطالعۀ ااضر ای است که سهم بازار تولیدکنندگان خیارجی چیه ارتبیاطی
با درجۀ انتقال نرخ ارز داشته و چه تکثیری بر قیمت داخلی بازار وارداتی خودرو دارد؟
مبانی نظري
بررسی رابطۀ بی نیرخ ارز و سیطح عمیومی قیمیتهیای داخلیی کیه در ادبییات مالییۀ
بی الملل به تحلیل عبور نرخ ارز معروف شده ،در دهههای اخیر مورد توجه اقتصیاددانان
واق شده و بخش عمدهای از مطالعات تجربی را در سالهای اخییر بیه خیود اختصیاص
داده است.
مطالعات اولیه در اوزۀ  ERPT1در زمینۀ انتقال نرخ ارز بر قیمیت واردات از دهیۀ 1970
آغیاز شیده اسیت (گلدبرگ و کنتر ،)1997 ،اما بعدها محیدودۀ ایی مطالعیات بییه بررسییی
اثیر نیرخ ارز بیر سیطح قیمیت تولیدات داخلی و صادرات بر اسب پول داخلی نیا گسیترش
یافت .در واق  ،ارتباط اساسیی بی نیرخ ارز و قیمت کانهای تجاری بی المللی بیهطیور عیا
2
به انتقال نرخ ارز معروف است .در ای زمینه شایان ذکر اسیت کیه نخسیتی بیار دورنبیوش
( )1988بهطور دقیق بیه ایی موضیوع پرداخته است .بهعبارتی مطالعۀ دورنبیوش پاییهگیذار
سایر مطالعات در خصوص نحوۀ انتقیال تغیییرات نیرخ ارز بیر قیمیتهیا بیوده اسیت .وی در
مطالعۀ خود رابطۀ نرخ ارز و قیمتهای داخلی را بر اسب میاان تمرکا بیازار ،مییاان واردات،
جانشینی واردات و تولیدات داخلی بررسی کرده اسیت.

)1. Exchange Rate Pass-Through (ERPT
2. Dornbusch
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در زمانیکه عبور نرخ ارز ناقص است ،میاان کاهش در رابطۀ مبادلیه کمتیر از مییاان
کاهش در ارزش پول خواهد بود ،بنابرای تغییرات کوتاهمیدت تیراز بازرگیانی در نتیجیۀ
کاهش ارزش پول ،به میاان کمتری ایجاد میشود .در ای شرایط اثر کاهش ارزش پیول
روی تراز بازرگانی هرگا به اندازۀ زمانیکه عبور نرخ ارز کامل است ،نخواهد بود (کنیت و
دویر.)1993 ،1
ارتباط اساسی بی نرخ ارز و قیمت کانهای تجاری بی المللی بهطور عا بیه انتقیال اثیر
نرخ ارز معروف است که ای مفهو برای اولی بار توسط مگی )1973( 2توسعه یافت.
یکی از نخستی نظریههیایی کیه در ادبییات عبیور نیرخ ارز بییه بررسییی رابطییۀ بییی
تغیییرات نیرخ ارز و سطح عمومی قیمت کانهای داخل میپردازد ،نظریۀ قانون قیمت وااید
 (LOOP)3است که بیان میکند درجۀ عبور نرخ ارز بر قیمت کانهای وارداتی کامیل اسیت.
براساس ای نظریه با فیرض وجیود بیازار کارا آربیتراژ کامل و عد برقیراری محیدودیتهیای
تجاری کانهای همگ و میشابه بییا قیمییت یکییسانی بیر اسیب وااید پیولی یکسیان در
کشورهای مختلف مبادله میشود.
ناقص بودن درجۀ عبور نیرخ ارز ممکی اسیت ناشیی از عوامیل اقتصیاد خیرد ماننید
ساختار بازار ،کشش قیمتی تقاضا ،تمایا محصونت یا ناشی از عوامل و متغیرهای کی ن
اقتصادی مانند شدت نوسانات نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی ،نظیا هیای پیولی و ارزی و
محیط تورمی باشد .بهعبارتی ،عوامل خرد و ک ن متعددی میتواند درجۀ عبور نیرخ ارز
را تحت تکثیر قرار دهد .یکی از ای عوامل سهم بازار است.
گلدبرگ و کنتر )1997( 4در مطالعۀ خود به تحلیل تکثیر سهم بازار بر درجیۀ انتقیال
اثر نرخ ارز بر قیمت صنای داخلی و قیمت صنای وارداتی اقدا کرده است .براساس ای
مطالعه چگونگی ارتباط بی سهم بازار و درجۀ عبور نرخ ارز به شر زیر است:
ابتدا مدلی را با ی صنعت که * nبنگاه خارجی با بنگاههای داخلی در بیازار داخلیی
برای ی محصول همگ با هم رقابت میکنند ،در نظر میگییریم .هاینیۀ نهیایی تولیید
1. Kent & Dwyer
2. Magee
3. Low of One Price
4. Goldberg – Koujianou & Knetter
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بنگاه خارجی Jبا  C*J  j  1,, n *نشان داده شده و فرض بر ای است کیه c*J

ی
با توجه به سطح تولید ثابت است.
اگر نرخ ارز را با  eنشان دهیم e ،بهعنوان پول خارجی بر اسب پیول داخلیی اسیت.
هاینۀ بنگاههای خارجی بر اسب پول داخلی  ec*Jاست .با افاایش  eیعنی کاهش ارزش
پول داخلی هاینۀ نهایی بنگاههای خارجی افاایش مییابد .سود بنگاهها بیر اسیب پیول
داخلی طبق معادلۀ  1بهدست میآید:
() 1

,  J  1,, n* 

π*J  p  x  q*J  ec*J q*J

 : pقیمت کان بر اسب پول داخلی
 : Xکل عرضۀ بازار
* : q Jعرضه به بازار توسط بنگاه خارجی J
اگر  Qنشاندهندۀ عرضه توسط همۀ بنگاههای داخلی باشد کل عرضۀ بازار (داخلیی
و خارجی) طبق معادلۀ  2است:
*n

*X  Q  q J

() 2

J 1

کشش قیمتهای داخلی با توجه به نرخ ارز براساس معادلۀ  3بهدست میآید:
() 3
شرط مرتبۀ اول اداکثرسازی سود در ی
میآید:



بنگاه خارجی براساس معادلۀ  4بیهدسیت

q 

* *
J J

() 4

 

  e p p e

x



p  ec J*  p
*q J

J*  x

پارامتر *  Jدرجۀ قدرت بازاری را که ی
اندازهگیری میکند.
اگر شرط مرتبۀ اول را برای تمامی بنگاهها جم کنیم ،معادلۀ  5بهدست میآید:

بنگاه خیارجی  Jرا در بیازار نگیه مییدارد،
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p  ec  p
*
J

*n

*
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c  c
*

J 1

* w Jنشاندهندۀ جم وزنی بنگاه های خارجی است و سهم ی
کل عرضۀ بنگاههای خارجی به بازار داخلی ،نشان میدهد.
با بازنویسی معادلۀ  5برای بهدست آوردن برآورد تجربی معادلۀ قیمت در سطح بیازار
براساس معادلۀ  6داریم:
بنگیاه خیارجی را از

* p  1  *s *   ec

() 6
که در آن *  : sسهم بازار بنگاههای خارجی در بازار داخلیی یعنیی

کشش معکوس تقاضاست  p  p x  


x 


 s*  و 

*q J




.    x


اگر هیچکدا از بنگاهها قدرت بازاری نداشته باشند ،یعنی  ،  * 0همیۀ بنگیاههیا

باید هاینۀ نهایی یکسان داشته باشند و قیمت در بازار باید برابر بیا ارزش هاینیۀ نهیایی
باشد.
با لگاریتمگیری از طرفی معادلۀ  6معادلۀ 7بهدست میآید:
*log p  log  1  θ*s*   log e  log c

() 7
با تعریف

*s  θ

و با اعمال بسط سری تیلور بر روی عبارت  ، log 1  s s * مییتیوان

آن را بهصورت خطی نوشت .در ای صورت معادلۀ  8بهدست میآید:
() 8

*log p  log e  logc*  βss

وجه مشخصۀ معادلۀ  ،9آن است که شامل متغیر سهم بیازار اسیت و در نتیجیه بیهطیور
مستقیم سهم بازاری را محاسبه میکند .مدل اقتصادسینجی معادلیۀ میذکور بیهصیورت زییر
است:
() 9

logptIR  0  e loget  c logct *  s st *  t

انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکيد بر...

211

 : ε tنشاندهندۀ جاء اخ ل در تخمی قیمت تعادلی در میدت زمیان میورد بررسیی
است.
درجۀ انتقال نرخ ارز (کشش قیمتهای داخلی نسبت بیه نیرخ ارز) بیهصیورت زییر،
براساس معادلۀ  9بهدست میآید:
()10





*
  1  βs s  log e

با توجه به ای معادله ،افاایش نرخ ارز موجب افاایش هاینههای بنگاههای خیارجی
می شود و سهم بازاری آنها را در بازار داخلی کاهش میدهد .معادلۀ 10نشان میدهد که
با وجود قدرت بازاری ) ( s 0کشش قیمتی نسبت به نرخ ارز کمتر از ی خواهد بیود.
اگر بازار کام ً" رقابتی باشد )  (s 0درجۀ عبور نرخ ارز کامل و   1خواهد بود.
مروري بر مطالعات انجامگرفته

براساس بررسیهای انجا گرفته ،بیشتر مطالعاتی که به بررسی قدرت بازاری و سهم بازار
پرداختهاند ،ارتباط آن را با درجۀ انتقال نرخ ارز بررسی نکردهاند .همچنیی در مطالعیات
داخلی نقش سهم بازار بر درجۀ انتقال نرخ ارز نادیده گرفته شده است .در زیر مطالعات
تجربی انجا گرفته بهاختصار بیان میشود.
آل  )1998( 1با رهیافت همانباشیتگی جوهانسی و انگیل  -گرنجیر بیرای دادههیای
فصلی طی دهۀ  1980براساس داده های کشور آمریکا به بررسی رابطۀ قیمت ،سهم بازار
و رفتار بازاری پرداخت و به ای نتیجه رسید که قیمت کانهیای تولیدشیده در داخیل و
کانهای وارداتی با هم در ارتباطاند و قیمت کانهیای وارداتیی تیکثیر زییادی بیر قیمیت
کانهای داخلی میگذارند.
3
آدلفسون )1999( 2با رهیافت تکنی تصحیح خطا به مطالعۀ قیمتهیای صیادراتی
کشور سو د و تعیی قیمت بیه روش سیهم بیازاری ،بیرای دورۀ  1994-1980پرداختیه

1. Allen
2. Adolfson
3. Errror Correction Model
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است .وی به ای نتیجه رسید که در ادود نیمی از موارد بیا توسیعۀ سیهم بیازار ،رفتیار
قیمتگذاری تعیی میشود.
برنهوف و سو )2000( 1با برآورد سهم بازار دو کشور ژاپی و آلمیان در آمریکیا و بیا
بهکارگیری رهیافت دادههای تابلویی در مطالعۀ خود به بررسی تیکثیر قیدرت بیازاری بیر
درجۀ انتقال نرخ ارز در صنعت پتروشیمی ،پرداختند و به ای نتیجه رسیدند کیه انتقیال
ناقص نرخ ارز بر قیمتهای داخلیی و وارداتیی آمریکیا بیه رفتیار غیررقیابتی بنگیاههیای
خارجی مربوط میشود و قدرت بازاری نقش مهمی در تعدیل کند قیمت واردات نسیبت
به تغییرات نرخ ارز دارد.
الیو )2004( 2به بررسیی رفتیار قیمیتگیذاری تولیدکننیدگان ژاپنیی بیا اسیتفاده از
داده های تابلویی و آزمون هاسم طی دورۀ  1991-1970میپیردازد و بیه ایی نتیجیه
میرسد که درجۀ انتقال نرخ ارز از قیمت رقبای خارجی به قیمت بیازار داخلیی نیاقص و
مثبت است و در نتیجه تغییرات قیمت ایجادشده در داخل تحت تکثیر اقتصادهای بارگ
است.
بریسمیس و کسما ( )2007بیا بیهکیارگیری رهیافیت دادههیای تیابلویی بیرای پینج
صنعت ،رابطۀ بی قدرت بازاری کشور ژاپ در ایانت متحدۀ آمریکا و درجۀ انتقال نیرخ
ارز را برای دورۀ  2001-1975بهصورت فصلی ،بررسی کردند .نتایج تجربی ایی تحقییق
نشان داد که شرکتهای ژاپنی دارای قدرت بازاری هستند و مدل رقابت ناقص و انتقیال
ناقص نرخ ارز وجود دارد.
بانی و بیسواس )2007( 3انتقال اثر نرخ ارز در بازار خودرو ایانت متحدۀ آمریکیا را
با روش همانباشتگی و با دادههای سری زمانی ماهانیه طیی دورۀ  1999-1991بررسیی
کردند و نتیجه گرفتند که درجات پایی رقابت قیمتی بیا درجیۀ بیانی انتقیال نیرخ ارز
مطابق است.

1. Bernhofen & Xu
2. Olive
3. Banik & Biswas
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درامانی و تاندو )2011( 1با استفاده از روش همجمعی خودرگرسیونی بیا وقفیههیای
توزیعی به بررسی عوامل تعییی کننیدۀ درجیۀ عبیور نیرخ ارز در قالیب شیاخص قیمیت
کانهای وارداتی در کشور غنا طی سالهیای  2010-1990پرداختنید .نتیایج ااصیل از
برآورد مدل نشان میدهد در کوتاهمدت درجۀ عبور نرخ ارز پایی است ،درایالیکیه در
بلندمدت تغییرپذیری قیمت کانهای مصرفی نسبت به تغییرات نیرخ ارز در مقایسیه بیا
کوتاهمدت بیشتر میباشد.
چودری و هاکورا )2012( 2با استفاده از روش  OLSو  VARبیه بررسیی انتقیال اثیر
نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی و صادراتی در کشورهای توسعهیافته طی سالهای -1979
 2010پرداختند  .نتایج ای مطالعه ااکی از آن است که در اغلب کشورها انتقال اثر نرخ
ارز بر قیمت های وارداتی بیشتر از قیمتهای صادراتی بوده و درجۀ انتقیال اثیر نیرخ ارز
ناقص است.
3
جیمبوری ( )2013در مطالعهای با بهرهگییری از میدل خودرگرسییون بیرداری بیه
بررسی درجۀ انتقیال اثر نرخ ارز بیر قیمیت کانهیای میصرفی در کییشورهای اتحادیییۀ
اروپیا طیی سالهای  2010-1996میپردازد .برای ای منظور ،مدل تحقییق بیهصیورت
پوییا و بهوسیلۀ تخمیی زننیدۀ گیشتاور تعمیمیافته بیرآورد شیده اسییت .نتییایج اییی
مطالعیه اییاکی از آن اسییت کییه تغییییرات نییرخ ارز اسییمی مییؤثر تیکثیر مثبیت و
معناداری بر شاخص قیمت کانهای وارداتی در ای گروه از کشیورها داشیته ،امییا اییی
تکثیرگذاری بر دو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرفی از لحاظ آماری معنادار نیست.
پارکر و وونگ )2014( 4نرخ ارز و میاان انتقال آن بر قیمت کانها در نیوزیلنید طیی
سالهای  2012Q4 -1989Q2را با روش  ،VARبررسی کردند و به ای نتیجیه رسییدند
که تغییرات نرخ ارز بر بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بر قیمیتهیای داخلیی آثیار
متفاوتی دارد.

1. Dramani & Tandoh
2. Choudhri & Hakura
3. Jimborean
4. Parker & Wong
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راتقی ( )1384با استفاده از الگوی خودرگرسیون بیرداری اثیر نوسیانات نیرخ ارز بیر
شاخصهای قیمت مصیرفکننیده ،عمیدهفروشیی و قیمیت واردات را بیرای دورۀ زمیانی
 1381-1338برآورد کرد .در ای مطالعه اثر مثبت و معنادار نوسانات نرخ ارز بر شاخص
قیمتهای داخلی تکیید شد و اثر نرخ ارز بیر شیاخص عمیدهفروشیی بیشیتر از شیاخص
مصرفکننده بود.
موسوی محسنی و سبحانیپور ( )1387در مطالعهای با عنیوان «بررسیی انتقیال اثیر
نرخ ارز در اقتصاد ایران» تکثیر نوسانات نرخ ارز را روی قیمتهای واردات ،عمیدهفروشیی
و مصرفکننده بررسی کردند .بیا اسیتفاده از الگیوی خیود توضییح بیرداری بازگشیتی و
دادههای فصلی از بهار  1373تا زمستان  1385تکثیر تغیییرات نیرخ ارز بیر قیمیتهیا را
برآورد و با بهکارگیری نتایج ااصل از تواب عکسالعمل تحری و تجایۀ واریانس ،انتقال
اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و قیمتهای داخلی را تعیی کردند .یافتههای تجربی نشیان
میدهد که انتقال اثر نرخ ارز ناقص است .انتقال اثر نرخ ارز بیه شیاخص قیمیت واردات،
نسبت به شاخص قیمتهیای عمیدهفروشیی و مصیرفکننیده بیارگتیر بیوده و قیمیت
عمدهفروشی در مقایسه با قیمت مصرفکننده بیشتر است .عبیور نیرخ ارز نیاقص اسیت،
زیرا قیمتهای داخلی و وارداتی ع وهبر نرخ ارز تاب سیایر عیواملی اسیت کیه بیه بیروز
نوساناتی در قیمتهای داخلی و وارداتی منجر میشود.
در زمینۀ درجۀ عبور نرخ ارز در بازار خودرو ،شایان ذکیر اسیت کیه یکیی از عوامیل
تکثیرگذار بر عبور ناقص نرخ ارز میتواند سهم واردات باشد .صنعت خودروسازی بیه ایی
دلیل که خود هم مبنای اشاعۀ فناوری جدید و هم دارای قیدرت جیذب و بیهکیارگیری
آخری دستاوردهای علمی و فنی اسیت ،در سیاختار کشیور مهیم اسیت .در مجمیوع در
نگاهی به مصوبات و مقررات وض شده در زمینۀ بازار خودرو ،میتوان گفیت کیه پیس از
انق ب اس می امایت شدیدی از صنعت خودروسازی انجیا گرفتیه اسیت .از یی سیو
واردات برخی خودروها ممنوع شده و از سوی دیگر مالیاتهیای سینگینی بیر واردات در
نظر گرفته شده است .با وجود ای امایتها به ضد آن تبدیل شیدهانید .تولیدکننیدگان
داخلی بهدلیل وجود ااشیۀ سود بان در بازار داخلی تنها به فکر افاایش سود خود بیوده
و از فناوری برتر دنیا غافل ماندهاند (زاهیدی .)1388 ،اگیر سیاسیت تجیاری بیهگونیهای
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طراای شود که واردات خودرو به تعداد محدود و مقطعی و با تعرفه و عیوارض گمرکیی
بان صورت گیرد ،ای سیاست بر قیمت و کیفیت و افیاایش تیوان رقیابتی خودروسیازی
کشور اثر چندانی نخواهد داشت ،زیرا در اال ااضر با وجیود تقاضیای میازاد بیر عرضیۀ
داخلی ،جهتگیری خودروسازی کشور منوط به بازار داخلی بوده و واردات با تعرفههیای
بان تنها پاسخگوی بخشی از تقاضای بازار است و تکثیری بر کیفییت خودروهیای داخلیی
نخواهد داشت .وض تعرفههای بانی واردات ،به ورود خودروهایی بیا قیمیت بیان منجیر
خواهد شد و ای موضوع سبب میشود که قیمت خودروهای وارداتی بهادی بیان باشید
که زمینۀ ایجاد رقابت با محصونت داخلی بهوجود نیاید .اتخاذ ای رویهها موجیب شیده
که قیمت خودروهای داخلی بان ،اما کیفیت تولید آنهیا همچنیان پیایی بیوده و زمینیۀ
رقابتپذیری اقتصاد در ای زمینه نیا بسیار نازل باشد (جهانگرد.)1385 ،
بررسی مطالعات تجربی نشان میدهد که مطالعههای اندکی در زمینۀ تیکثیر سیاختار
بازاری بر درجۀ انتقال نرخ ارز صورت گرفته است .هدف پژوهش ااضیر پیر کیردن ایی
شکاف مطالعاتی است و وجه تمایا ایی پیژوهش نسیبت بیه مطالعیات پیشیی در نظیر
گرفت تکثیر سهم بازاری بهعنوان یکی از متغیرهای ساختاری بر درجۀ نرخ ارز در تعیی
قیمتهای داخلی خودروست.
معرفی مدل و دادهها

بهمنظور بررسی انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی بازار خودرو ایران و تیکثیر سیهم بیازار
بر درجۀ عبور نرخ ارز ،از مدل ارا هشده توسط گلیدبرگ و کنتیر ( )1997بیه شیر زییر
استفاده میشود:
logptIR  0  e loget  c logct *  s st *  t

()11
که در آن شر متغیرهای مدل بهصورت زیر است:
 : p IRtقیمت تولیدات خودرو در ایران بر اسب ریال به قیمت ثابت سال .1383
 :eنرخ ارز اسیمی دنر در بیازار آزاد (ارزش هیر وااید دنر آمریکیا بیر اسیب پیول
داخلی).
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* :Cمتوسط هاینههای نهایی تولیید کیه از طرییق شیاخص قیمیت تولیدکننیدگان
بخش صنعت در کشورهای خارجی اندازهگیری میشود.
* :Sسهم بازار کشورهای خارجی در بازار خودرو ایران در زمان  tکیه براسیاس ارزش
واردات خودرو ایران به کل فروش خودرو در ایران محاسبه میشود.
 :  sقدرت بازار.
 : ε tنشاندهندۀ جاء اخ ل در معادلۀ  11در مدت زمان مورد بررسی.
مشخصۀ متمایاکنندۀ معادلۀ  ،11آن است که شامل متغیر سهم بازار است و در
نتیجه بهطور مستقیم قدرت بازاری را محاسبه میکند.
درجۀ انتقال نرخ ارز (کشش قیمتهای داخلی نسبت به نرخ ارز) با توجه بیه معادلیۀ
 11بهصورت زیر بهدست میآید:
()12



loge



*
s s

  1 

با توجه به ای معادله ،افاایش نرخ ارز موجب افاایش هاینههای بنگاههیای خیارجی
میشود و سهم بازاری آنها را در بازار داخلی کاهش مییدهید (  .) s loge  0معادلیۀ
 12نشان میدهد که در اضور قدرت بازاری ) ( s 0کشش قیمتی نسبت به نیرخ ارز
کمتر از ی خواهد بود .اگر بازار کام ً رقابتی باشد )  (s 0درجه عبور نرخ ارز کامل
و   1خواهد بود.
*

*
معادلۀ  13برای بهدست آوردن نسبت  s logeبهطیور مسیتقیم ،تخمیی زده
میشود.

()13

s  0  1 log e  2logIm  t

 : logImمبی لگاریتم ارزش واردات به کشور ایران است.
اگر ضریب لگاریتم نرخ ارز در ای معادله کمتر از صفر باشد ،بییانگر ایی اسیت کیه
*
. s loge  0
مناب و دادههای آماری مربوط به متغیر نرخ ارز از سایت بان مرکای استخراج شده
و بقیۀ متغیرها از جمله ارزش واردات ایران از سایر کشورها از نشریات مرکا آمار ،قیمیت
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تولیدات خودرو بر اسب ریال در اییران کیه از طرییق ارزش تولییدات (سیتانده) بخیش
خودرو به قیمت ثابت سال  1383بهدست آمده ،از اسابهای ساننۀ بان مرکای ایران
و شاخص قیمت تولیدکنندگان بخش صینعت خیودرو در کشیورهای خیارجی از سیایت
 Bureau Of Labor Statisticsاستخراج شده است .دورۀ  1390 -1361به لحاظ همگ
بودن دادههای آماری انتخاب شده است .شایان ذکر است که تجایهوتحلییل اط عیات و
تخمی مدل به روش اقتصادسنجی سری زمیانی صیورت مییگییرد .در ایی تحقییق از
تکنی همانباشتگی جوهانسی – جوسییلیوس بیرای اسیتخراج رابطیۀ بلندمیدت بیی
متغیرهای مدل استفاده شده است .همچنی از مدل تصحیح خطای بیرداری)VECM(1
برای بررسی دینامیسم ای کوتاهمدت (تعدیل کوتاهمدت متغیرها به سمت مقادیر تعادلی
و بلندمدت آنها) استفاده شده است.
تخمين مدل با رهيافت همانباشتگی چندمتغيره جوهانسن

در ای قسمت مدل  11با استفاده از روش هیمانباشیتگی جوهانسی بیرای دورۀ زمیانی
 ،1390-1361بهمنظور برآورد درجۀ انتقال اثر نرخ ارز بیر قیمیت داخلیی بیازار خیودرو
ایران با تککید بر سهم بازار کشورهای خارج ،تخمی زده مییشیود .بیدی منظیور ابتیدا
پایایی متغیرها و سپس وجود رابطۀ بلندمدت از طریق آزمون همانباشیتگی چنیدمتغیرۀ
جوهانس بررسی میشود.
آزمون پایایی متغيرها

در ای قسمت با استفاده از آمارۀ آزمون  ،ADFپایایی متغیرهای مدل ،مورد تحقیق قرار
گرفته است .نتایج بررسی پایایی متغیرهای مدل در سیطح دادههیا و تفاضیل مرتبیۀ اول
آنها در جدول  1ارا ه شده است.
براساس نتایج جدول  1بررسی پایایی و ناپایایی متغیرهای مدل با اسیتفاده از آمیارۀ
آزمون  ADFنشان میدهد تمامی متغیرها در سطح دادهها ،ناپایا هستند و همیواره قیدر
مطلق آمارۀ محاسبهشدۀ دیکی فولر تعمیمیافته از مقادیر بحرانی م کینون کوچی تیر
است .با تکرار ای آزمون در مورد تفاضل دادهها مشخص میشیود کیه تمیامی متغیرهیا
1. Vector Error Correction Model
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پس از ی بار تفاضلگیری ،پایا شده و فرضیۀ صفر مبنی بر داشت ریشۀ وااید تفاضیل
مرتبۀ اول دادهها و ناپایایی رد شیده و فرضییۀ مقابیل مبنیی بیر پاییایی در سیطح %95
پذیرفته میشود.
تعيين مرتبۀ بهينۀ مدل VAR

در ای مراله نز است مرتبۀ بهینۀ مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از م کهای
تعیی وقفه معی شود .تعیی وقفۀ بهینه باید براساس تعداد متغیرهیای میدل و اجیم
نمونه صورت گیرد .با توجه به اینکه اجم نمونه در ای مطالعه کمتر از  100است ،برای
تعیی وقفۀ بهینه از معیار شوارتا – بیای استفاده شد .نتایج تعیی وقفیۀ بهینیه بیرای
متغیرهای مدل در جدول  2ارا ه شده است.
جدول  .1آزمون پایایی متغيرها با استفاده از آزمون ADF

در سطح
با ی مرتبه
تفاضلگیری
در سطح
با ی مرتبه
تفاضلگیری
در سطح
با ی مرتبه
تفاضلگیری
در سطح
با ی مرتبه
تفاضلگیری

%1
-3/70

سطح بحرانی
%5
-2/98

%10
-2/63

ناپایا

-2/98

-2/63

پایا

-2/62

ناپایا
پایا

نام متغير

آمارۀ آزمون ADF

)Log(P

1/023

)Log(P

-4/58

-3/70

)Log(e

-1/38

-3/68

-2/97

)Log(e

-3/15

-3/69

-2/97

-2/63

)*Log(C

-2/26

-3/70

-2/98

-2/63

ناپایا

)*Log(C

-2/21

-2/65

-1/95

-1/61

پایا

*S

-1/90

-3/68

-2/97

-2/62

ناپایا

*S

-5/71

-3/70

-2/98

-2/63

پایا

نتيجۀ کلی

جدول  .2نتایج تعيين مرتبۀ بهينۀ VAR
تعداد وقفه

0

مقدار آمارۀ شوارتا – بیای ()SBC

-3/921

1
*

-11/119

2
-10/432

3
-10/290

انتقال اثر نرخ ارز بر قيمت داخلی بازار خودرو ایران با تأکيد بر...

219

با توجه به نتایج جدول  2میتوان گفت که وقفۀ بهینۀ مدل  VARبا توجه به معییار
تعیی وقفۀ بهینه شوارتا – بیای برابر ی است.
تعيين تعداد بردارهاي همانباشتگی

در ای مراله تعداد بردارهای همانباشتگی بی متغیرهای مدل با استفاده از آمیارههیای
ماتریس اثر و اداکثر مقادیر ویژه تعیی شده است .نتایج در جیداول  3و  4ارا یه شیده
است:
جدول .3نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()λ max
فرضيۀ صفر

فرضيۀ مقابل

*R=0

R≥1

R≤1

R≥2

R≤2

R≥3

*معرف رد فرضیۀ صفر و وجود ی

مقدار آمارۀ

مقدار بحرانی در سطح

ارزش احتمال در سطح

آزمون

%95

%95

52/48
19/19
7/36

47/86
29/80
15/50

0/0433
0/479
0/536

بردار همانباشتگی در سطح معناداری  0/05است.

جدول  .4نتایج آزمون ماتریس اثر ()λtrace
فرضيۀ

مقدار آمارۀ

مقدار بحرانی در سطح

ارزش احتمال در سطح

مقابل

آزمون

%95

%95

*R=0

R≥1

R≤1

R≥2

R≤2

R≥3

29/32
11/83
7/14

27/58
21/13
14/26

0/0296
0/564
0/6361

فرضيۀ صفر

*معرف رد فرضیۀ صفر و وجود ی

بردار همانباشتگی در سطح معناداری  0/05است.

با توجه به نتایج جداول  3و  ،4هر دو آمارۀ آزمون ماتریس اثر و اداکثر مقادیر ویژه
وجود ی بردار همانباشتگی بی متغیرهای میدل را تکییید مییکننید .بیهعبیارت دیگیر
براساس هر دو آمارۀ آزمون ماتریس اثر و اداکثر مقادیر ویژه ،فرضیۀ صفر مبنی بر نبود
بردار همانباشتگی یا رابطۀ بلندمدت بیی متغیرهیای میدل در سیطح معنیادار  0/05رد
شده است و فرضیۀ مقابل ،یا وجود ی بردار همانباشتگی بی متغیرها قابل رد نیست.
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تخمين رابطۀ بلندمدت بين متغيرهاي مدل

در ای مراله ،رابطۀ بلندمدت بی متغیرهای مدل تخمی زدهشده و بیردار نرمیالشیده
نسبت به متغیر درونزای اول انتخاب مییشیود .نتیایج مربیوط بیه بیردار هیمانباشیتگی
بهصورت جدول  5است.
جدول  .5تخمين بردار همانباشتگی نرمالشده بين متغيرهاي مدل
نام متغير

ضریب

انحراف معيار

**مقدار آمارۀ  tاستيودنت

*)Log(P

1
0/811
-3/352
13/23

0/155
1/184
2/335

5/22
-2/83
5/67

)Log(e
)*Log(C
*S

*بردار همانباشتگی نسبت به متغیر ) log(pنرمالیاه شده است.
**با توجه به اینکه روش جوهانس – جوسیلیوس مقادیر ارزش ااتمال را نشان نمیدهد ،برای معنادار بودن
ضرایب متغیرهای توضیحی از مقادیر آمارۀ  tاستیودنت استفاده شده است.

با توجه به نتایج جدول  ،5طی دورۀ زمیانی میورد مطالعیه ،متغیرهیای لگیاریتم نیرخ ارز
اسمی و متغیر سهم بازار کشورهای خیارجی در بیازار خیودرو اییران ،تیکثیر مثبیت و متغییر
متوسط هاینۀ نهایی تولید خودرو در کشورهای خارج تکثیر منفی بر قیمت تولییدات داخلیی
خودرو داشتهاند .ضرایب برآوردشیدۀ همیۀ متغیرهیا در سیطح معنیاداری  5درصید از لحیاظ
آماری معنادار است .به بیان دیگر کشش قیمت تولیدات داخلیی خیودرو نسیبت بیه نیرخ ارز
اسمی (درجۀ انتقال نرخ ارز) به لحاظ تووریکی برابر  0/811است ،ولی ای مقدار با ااتسیاب
اثر سهم بازار متفاوت خواهد بود که در زیر بررسی شده است .کشش قیمت تولییدات داخلیی
خودرو نسبت به متوسط هاینۀ نهایی تولید خودرو در کشورهای خارج  -3/352است؛ یعنیی
با افاایش هاینۀ نهایی تولید سایر کشورها بهدلیل کاهش سهم بیازاری آنهیا قیمیت تولییدات
داخلی کاهش مییابد .همچنی افاایش سهم بازار کشورهای خارجی در بیازار خیودرو داخیل
به میاان ی وااد ،قیمت تولیدات داخلی خودرو را به میاان  13/23وااد افاایش مییدهید.
ضریب سهم بازار (پارامتر ترکیبی  ) β sبهعنیوان معییاری بیرای انیدازهگییری قیدرت بیازاری،
کشش تقاضا و رفتار غیررقابتی را دربردارد .در درجات بانتر قدرت بیازاری بیا افیاایش مقیدار
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 ، β sانتقال نرخ ارز بهصورت ناقص اتفاق میافتد .اضور گستردۀ بنگاههیای خیارجی در بیازار
داخلی به افاایش متوسط قیمتهای داخلی منجر میشود.
با توجه به ضریب متغیر نرخ ارز ،بیا کیاهش ارزش پیول ملیی بیه مییاان  1درصید،
قیمتهای داخلی  0/8درصد افاایش مییابد و برعکس؛ بنابرای بیا افیاایش سیهم بیازار
قیمتهای داخلی افاایش مییابد .با تخمی رابطۀ  13که در بخش معرفی میدل مطیر
شده است ،نتایج بهصورت جدول  6ااصل میشود.
جدول .6نتایج تخمين رابطۀ 13
نام متغير
)Log(e
)Log(Im
c

()14

ضریب
-0/03
0/024
-0/4

انحراف معيار
0/009
0/0039
0/04

prob

0/0036
0/000
0/000

*
 = 1+ βs ( s  loge)   = 1+13 / 23(-0 / 03 )   = 0 / 6031

با دقت در نتایج جدول  6درمیییابیم کیه ضیریب لگیاریتم نیرخ ارز منفیی اسیت
*
) (s loge  0و چون مقدار ضریب سهم بازار )  13/23 (βsعددی بارگتر از صفر اسیت،
براساس رابطۀ    0 / 6031  1 ،14؛ یعنی درجۀ انتقیال نیرخ ارز نیاقص اسیت و کشیش
قیمتها بر اسب پول داخلی نسبت به نرخ ارز با اضور سهم واردات کمتر از یی اسیت.
در نتیجه میتوان گفت که یکی از عوامل مهم انتقال ناقص نیرخ ارز ،سیهم واردات و رفتیار
غیررقابتی شرکتهای خارجی است .وجود قدرت انحصاری واردات خودرو در بیازار داخلیی
ای صنعت ،بازار مذکور را از االت رقابتی خارج کرده و قانون قیمت وااد را مختیل کیرده
است .در نتیجه بنگاههای خارجی بهمنظور افظ سهم بازار خود در اقتصاد ایران با تنظییم
قیمت کانهای وارداتی به نف خود بر اسب پول داخلی اقدا میکنند و در چنی ایالتی
میتوان گفت که تولیدکنندگان داخلی نخواهند توانست سهم دیرینۀ خود را افظ کننید و
بیشتر به نف افاایش سهم واردات از کل بازار منتهی میشود؛ بهعبارت دیگر ،افاایش سهم
بازار سبب میشود آثار افاایش نرخ ارز بیر قیمیت خودروهیای وارداتیی کیاهش یابید و در
نتیجه درجۀ عبور نرخ ارز تضعیف شود .در ای زمینه ،شایان ذکر است که با افیاایش نیرخ
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ارز ،ارزش پول ملی در برابر پول خارجی تضعیف میشود و قدرت خریید پیول بنگیاههیای
خودروسازی خارجی افاایش مییابد .ازای رو بهدلیل کاهش قدرت خریید میرد و کیاهش
تمایل به خرید خودروهای خارجی ،بنگاههای خارجی بهمنظور افظ سیهم بیازار خیود در
بازار خودرو ایران سعی میکنند اندکی از افاایش قیمت خودروهای خارجی بر اسب پیول
داخلی را کاهش دهند و به همی دلیل درجۀ عبور نرخ ارز کاهش میییابید .بیا توجیه بیه
نتایج و با مدنظر قرار دادن مبانی نظری میتوان گفت کیه یافتیههیای تحقییق بیا مبیانی
نظری سازگار است .همچنی با بررسی وضعیت بازار داخلی خودرو طبق آمارهیای موجیود
در ای زمینه متوجه میشویم که در سال  1382با وجود افاایش نرخ ارز ،بهدلییل افیاایش
واردات خودرو نسبت به سال قبل متوسط قیمت تولیدات داخلی خودرو به میاان کمتیری
افاایش یافته است ،ولی در سال  1383بهدلیل کاهش سهم واردات خودرو افاایش نرخ ارز
به میاان زیادی متوسط قیمت تولیدات داخلی را افاایش داده است .بهطور متوسط از سال
 1383تا  1390با کاهش سهم واردات خودرو افاایش نرخ ارز به میاان بیشتری در قیمیت
تولیدات داخلی منتقل شده و در افاایش متوسط قیمت تولیدات داخلی میؤثر بیوده اسیت.
در سال  1390با افاایش چشمگیر نرخ ارز و کاهش سهم واردات ،متوسط قیمت تولییدات
1
داخلی خودرو افاایش بیشتری یافته است.
تخمين مدل  VECMبه منظور بررسی سرعت تعدیل خطاي کوتاهمدت به سمت مقدار
تعادلی و بلندمدت

در ای مراله مدل  VECMبرای بررسیی سیرعت تعیدیل خطیای کوتیاهمیدت بیرآورد
میشود .نتایج تخمی در جدول  8ارا ه شده است.
جدول  .7وضعيت تصحيح خطا در مدل VECM
نام متغير
)ECM(-1

ضریب
-0/156165
2
R =0/50

انحراف معيار
0/0749

مقدار آمارۀ  tاستيودنت
-2/084

F=4/32

مکخذ :یافتههای تحقیق

 . 1شایان ذکر است که بررسی آثار رژیمهای ارزی بر نتایج تحقیق مستلا بهکارگیری دادههای طوننیمدت رژییم
ارزی است ،دراالیکه در ایران ،رژیمهای ارزی بهصورت کوتاهمدت اعمال میشوند.
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براساس نتایج جدول  ،7ضیریب تصیحیح خطیا در  VECMمنفیی و برابیر -0/156165
است؛ یعنی در هیر دوره تقریبیاً  0/16وااید از خطیای کوتیاهمیدت تعیدیل مییشیود .ایی
نتیجهگیری نشان میدهد که رابطۀ تعادلی بلندمدت بی متغیرهیای میدل وجیود دارد و در
طول زمان هر گونه انحراف شاخص قیمت واردات از مقدار بلندمدت خود توسیط متغیرهیای
ملحوظ در مدل با سرعت ادود  16درصدی به سمت بلندمدت تعدیل میشود.
تخمين مدل با لحاظ کردن وضعيت انحصاري خودرو در ایران

در ای قسمت برای بررسی درجۀ انتقال نرخ ارز بیر قیمیتهیای داخلیی بیا در نظیر گیرفت
وضعیت انحصاری ااکم بر بازار خودرو ایران ،درجۀ تمرکا  nبنگاه برتیر 1بیهعنیوان شاخصیی
برای وضعیت انحصاری موجود در ای بازار براساس رابطۀ  15به مدل اضافه شیده اسیت .بیا
توجه به اینکه برای دورۀ  30ساله آمار تولید ای دو بنگاه از مناب مختلفی جمی آوری شیده،
و دادههای آماری تا ادی ناهمگ است ،نتایج تخمی در جدول  8ارا ه شده است.
logptIR  0  e loget  c logct *  CR2 logCR 2  s st *  t

()15

 : CR 2نسبت تمرکا دو بنگاه برتر (ایران خودرو و سایپا) است.
جدول  .8نتایج تخمين بردار هم انباشتگی نرمالشده بين متغيرهاي مدل
نام متغير

ضریب

انحراف معيار

**مقدار آمارۀ  tاستيودنت

*)Log(P

1
1
-4/77
-0/97
13/92

0/19
1/55
0/34
2/88

5/38
-3/08
-2/88
4/83

)Log(e
)*Log(C
)Log(CR2
*S

*بردار همانباشتگی نسبت به متغیر ) log(pنرمالیاه شده است.

براساس نتایج جدول  8و همچنی نتایج جدول  ،6رابطۀ  16بهصورت زیر بهدست میآید:
()16

*
 = 1+ βs ( s  loge)   = 1+13 / 92(-0 / 03 )   = 0 / 5824

𝑛𝑅𝐶 :نسبت تمرکا  nبنگاه برتر
𝑖𝑋  :∑𝑛𝑖=1مجموع ارزش تولید  nبنگاه برتر 𝑋 :کل ارزش تولیدات صنعت

𝑛∑
𝑖𝑋 𝑖=1
𝑋

= 𝑛𝑅𝐶 1.
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با اضافه کردن وضعیت انحصاری بازار خودرو ایران به مدل ،درجۀ انتقال نیرخ ارز برابیر بیا
 0/5824است .با مقایسۀ نتایج دو مدل موجود در مقاله ،درمییابیم درجۀ انتقیال نیرخ ارز بیا
لحاظ کردن وضعیت انحصاری بازار خودرو ایران تفاوت زیادی با نتیایج اولییه نیدارد و سیایر
عوامل تکثیرگذار بر درجۀ عبور نرخ ارز نمیتواند در نتایج تحقیق تکثیر زیادی داشته باشد.
نتيجهگيري و ارائۀ توصيۀ سياستی
در ای مطالعه درجۀ انتقال نرخ ارز بر قیمتهای داخلی بازار خودرو با اضور سهم بیازار
کشورهای خارجی طی سال های  1390-1361بررسی شد .نتایج ااصل از تخمی مدل
اصلی به روش همگرایی جوهانس – جوسیلیوس ،بیانگر ای است که ضریب سهم بیازار
بهعنوان معیار اندازهگیری قدرت بازاری ،کشش تقاضا و رفتار غیررقیابتی را در بیردارد و
در درجات بانتر قدرت بازاری ،انتقال نرخ ارز بهصورت ناقص اتفاق میافتد .ضریب سیهم
بازار برابر  13/23بوده و بارگتر از صفر است و نشاندهندۀ قدرت بازاری است و ساختار
بازار رقابت ناقص است .ضریب متغیر نیرخ ارز برابیر  0/603و کمتیر از  1اسیت و نشیان
میدهد که سهم بازار خودروهای وارداتی یکی از عوامل مهم در تعیی درجۀ انتقال نیرخ
ارز بر قیمتهای داخلی است .ناقص بودن نرخ ارز به ایی علیت اسیت کیه قیمیتهیای
داخلی فقط تاب نرخ ارز نیست ،بلکه عوامیل دیگیری از جملیه سیهم واردات کانهیا در
نوسانات ای قیمتها میؤثر اسیت و سیبب مییشیود کیه تمیامی تغیییرات نیرخ ارز بیه
قیمتهای داخلی و وارداتی منتقل نشود .بیا افیاایش سیهم تولیید جهیانی از کیل بیازار
خودرو ایران ،ساختار بازار به رقابت ناقص تبدیل میشود و انتقال نرخ ارز بهصورت ناقص
روی میدهد و سهم واردات در بازار داخلی مان تکثیرگذاری کامل نرخ ارز بر قیمتهیای
وارداتی و تولیدات داخلی میشود و قیمتهای داخلی با افاایش نرخ ارز نسبت به االتی
که سهم بازار نادیده گرفته شود ،کمتر افاایش مییابد.
توصيۀ سياستی
صنعت خودرو در اال ااضر جایگاه ویژهای از لحاظ پیونیدهای بیی بخشیی در اقتصیاد
ایران دارد ،اما هنوز در مقیاس جهیانی ،اییران در ایی زمینیه پیشیرفت شیایان تیوجهی
نداشته است.
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با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه سهم بازار موجب کاهش درجۀ عبیور نیرخ ارز
در بازار خودروسازی کشور میشود ،توصیه میشود سیاستهای تولیید و واردات خیودرو
بهگونه ای طراای شود که به مرور زمان زمینۀ رقابت برای ای صنعت در انواع روشهای
تولید با سایر تولیدکنندگان خارجی فراهم شود.
با تحول ساختار جهانی و با توجه به تکثیرات زیاد سهم واردات خودرو بر انتقال نیرخ ارز
و در نتیجه بر قیمتهای داخلی ای بازار ،بازار خودروسازی در ایران نمیتواند بیش از ایی
از گسترۀ تحونت جهانی عقب بماند؛ بنابرای توصیه میشود سیاستهای امیایتی دولیت
در راستای بهبود کیفیت ،کاهش قیمت و بهکارگیری دانش و فناوری جدید اتخاذ شیود تیا
خودروسازان داخلی بتوانند جایگاه خود را در بازار جهانی تثبیت کنند.
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