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بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران :رهیافت تصحیح
خطای برداری

چکیده

سارا معصومزاده /3مهدی شیرافکن2

مقدمه :بررسی اثر نواسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها از اهمیت ویژهای در ادبیات اقتصادی برخوردار است .یکی از زیر بخشهای
تراز پرداختها ،تراز پرداخت دارویی میباشد .این مطالعه به دنبال شناسایی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران
میباشد.
روش پژوهش :برای بررسی موضوع حاضر از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده و به این منظور از دادههای آماری طی
سالهای  1931-1931استفاده شده است.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود منحنی جی در تراز پرداخت این صنعت مورد تایید است .به طوریکه با افزایش نرخ
ارز ،تراز پرداخت صنعت دارویی در دورههای ابتدایی رو به وخامت گذاشته و بعد از گذشت چند دوره ،افزایش نرخ ارز ،باعث افزایش
درآمدهای صادرات کشور از این صنعت شده و تراز پرداخت بهبود مییابد .با توجه به نتایج تجزیه واریانس میتوان اذعان نمود که
تغییرات صادرات و واردات صنعت دارویی بهصورت عمده ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و به ترتیب 0/13و  0/010تغییرات توابع
مذکور ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است .همچنین تغییرات تراز پرداخت این صنعت ناشی از تغییرات درآمد خارج کشور میباشد و
میزان اثر پذیری از تغییرات درآمد خارج  0/52میباشد.
نتیجهگیری :افزایش نرخ ارز باعث بهتر شدن تراز تجاری صنعت دارویی کشور در دورههای پایانی شوکهای ارزی شده است.
هم چنین تغییرات تولید ناخالص خارج از کشور بیشترین تاثیر را بر نوسان تراز تجاری دارویی ایران داشته است.
کلید واژهها :نرخ ارز ،تراز پرداخت ،صنعت دارویی ،الگوی تصحیح خطای برداری و ایران.

 -1کارشناسارشد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 -5عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار و دانشجوی دکترای اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز،
ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکmehdieconomy84@gmail.com :
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بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت

مقدمه
بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی کشور نشاندهنده
میزان باالی مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی است.
بخش مهمی از تسهیالت بهداشتی و درمانی مورد نیاز
جامعه در ابعاد گوناگون از طریق بیمارستانهای کشور
ارائه میشود .از قالب خدمات بیمارستانی ،ارائه خدمات
داروئی به بیماران جایگاه قابل توجهی دارد .بخش دارو
از بخشهای مهم در نظام سالمت هر کشور میباشد و
به عنوان یک نیاز اساسی و یک کاالی استراتژیک از
ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است .عوامل گوناگون
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی اهمیت باالی دارو به
عنوان وسیلهای جهت پیشگیری و درمان بیماریها
بهتر آشکار مینماید].[4
میزان درآمدزایی صنایع مختلف تا حدود زیادی تحت
تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار میگیرد که این مسئله از
موضوعات حایز اهمیت است .چرا که در کشورهای در
حال توسعهای مانند ایران درجه باالیی از نااطمینانی
متغیرهای کالن وجود دارد .یکی از این متغیرها نرخ ارز
میباشد].[55
لذا بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات نرخ
ارز ،ارزش پول خود را در مقابل ارزهای مهم تا حدودی
تثبیت مینمایند ،اما در این میان ،برخی کشورها نیز
نوسانات نرخ ارز را پذیرفتهاند و سیاستهای خود را بر
این مبنا اتخاذ نمودهاند .با استناد به نظریههای مرسوم،
کاهش ارزش پول داخل در مقابل ارزهای خارجی و
افزایش نرخ ارز از عوامل مؤثر در بهبود تراز پرداختها
است ،اما پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال
 1339و ایجاد رژیم ارزی شناور ،بررسی مسیر زمانی
نوسانات نرخ ارز و اثر آن بر روند تراز پرداختها نشان
می دهد که نظریه سنتی اثرگذاری مثبت افزایش نرخ
ارز بر تراز پرداخت حداقل در کوتاهمدت اثر عکس دارد.
این مسیر زمانی تغییر در حسابجاری ،منحنی جی
میباشد .تفاوت در عکسالعمل زمانی تراز پرداخت
نسبت به تغییرات واقعی ارزش پول و نرخ ارز یک
منحنی جی شکل ایجاد میکند .طبق منحنی جی
انتظار میرود با کاهش ارزش پول داخل در بلندمدت
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تراز پرداختها بهبود یابد (شاخه صعودی منحنی جی)،
اما در کوتاهمدت این روند محقق نمیگردد (شاخه
نزولی منحنی جی) .حال مسئله این است که اثر
تغییرات و شوکهای نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت
دارویی ایران چگونه است و شوکهای نرخ بازاری ارز
منجر به بهبود تراز پرداخت صنعت مذکور در کشور
میشود و یا تضعیف آن .لذا در این مطالعه به بررسی
اثر تغییرات نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران
طی دوره زمانی 1931 -1931با استفاده از منحنی جی
و تجزیه واریانس پرداخته شده است].[59
مطالعه حاضر به این ترتیب است که بعد از مقدمه
حاضر ،مروری بر ادبیات تحقیق که شامل مبانی نظری
و پیشینه تجربی تحقیق میباشد ،آورده میشود .بخش
سوم به عنوان روششناسی تحقیق دربرگیرنده مدل
تحقیق و دادههای مورد استفاده میباشد .بخش چهارم
به تجزیه و تحلیل یافتهها میپردازد .در نهایت ،بخش
پایانی به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی
اختصاص دارد.
در این بخش ،ابتدا پایههای نظری آورده میشود.
سپس به پیشینه تجربی موجود اشاره میشود.
بر اساس نظریه نرخ واقعی موثر ارز ،پیوند مهمی بین
نرخ واقعی موثر ارز و تراز تجاری کشورها وجود دارد.
به لحاظ تجربی نیز آشکار شده است که تضعیف واقعی
پول داخل و افزایش نرخ ارز ،حساب جاری به سرعت
بدتر شده و بعد از چند دوره وخامت ،وضعیت تراز
پرداخت بهبود مییابد و به عبارتی درآمد حاصل از
صادرات نسبت به هزینه واردات از کاالها و خدمات
صنعت مذکور فزونی مییابد].[5بررسی رابطه تراز
تجاری با سایر متغیرهای تاثیر گذار همواره یکی از
مباحث عمده و قابل توجه در مبانی تجاری بین المللی
کشورها به شمار میآید] .[55با این وجود ،اگر تنها بر
رابطه نرخ ارز و تراز تجاری تمرکز شود ،دو رویکرد
کلی مطرح میشود ،رویکرد مارشال لرنر و رویکرد
منحنی جی .در توضیح رویکرد اول باید گفت که
مطالعاتی همچون لئونارد و استوک من در این حوزه
صورت گرفته و به این باور رسیدهاند که شرط مارشال

سارا معصومزاده و همکار

لرنر دیگر قادر به توضیح واکنش دقیق تراز تجاری یک
کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز نیست .لذا مطالعات دو
دهه اخیر به جای استفاده از رویکرد مارشال لرنر از
منحنی جی استفاده شده است ،که این رویکرد نگرش
صحیح نسبت به عکس العمل تراز تجاری در قبال
تغییرات نرخ ارز را دارد] .[13،51بر اساس پایههای
نظری دو جریان مهم در مورد تحقیقهای صورت
گرفته بر پایه منحنی جی وجود دارد .گروه اول
دادههای کل تراز تجاری کشور نوعی را در مقابل بقیه
دنیا مورد مورد بررسی قرار میدهند و گروه دوم از تراز
تجاری دو جانبه استفاده مینمایند].[50
زمانی که ارزش پول داخل کشور کاهش و نرخ ارز
افزایش مییابد دو اثر مجزا وجود دارد :الف) اثر مقدار:
ارزانتر شدن صادرات موجب تشویق و افزایش حجم
صادرات و در نهایت منجر به بهبود حساب تراز تجاری
میگردد .ب) اثر قیمت :صادرات برحسب پول خارجی
ارزانتر و واردات برحسب پول داخل گرانتر؛ لذا اثر
قیمت منجر به بدتر شدن حساب تراز پرداختها
میگردد .اثر خالص بسته به برآیند این دو اثر خواهد
داشت .بنابراین ،تغییرات نرخ ارز به چهار طریق تراز
پرداختها را تحت تأثیر قرار میدهد ،بهطور مستقیم
قیمت صادرات و واردات ،غیرمستقیم عکسالعمل حجم
صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمتهای نسبی.
غلبه اثر قیمت بر اثر مقدار در کوتاهمدت پدیدهای است
که مگی در سال  1939منحنی  Jنامید] .[13در
کوتاهمدت حجم صادرات و واردات تغییر زیادی ندارند،
بهطوریکه اثر قیمت بر اثر مقدار مسلط شده و این
برآیند منجر به بدتر شدن حساب تراز پرداخت در
کوتاهمدت میگردد .اما بعد از یک وقفه زمانی حجم
صادرات افزایش مییابد و در پایان تعدیل حساب تراز
پرداخت که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز بوده بهصورت
منحنی جی ترسیم میشود.
تحقق سیاست نوسانات نرخ ارز و بهبود تراز پرداخت در
دنیای واقعی نیازمند زمان است .منحنی جی و تئوری
تعدیالت کوتاهمدت نشان میدهد که افزایش نرخ واقعی
ارز پس از یک دوره کوتاهمدت کاهش تراز پرداخت و
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فزونی هزینه واردات به درآمد حاصل از صادرات ،میتواند
بهبود آن را به دنبال داشته باشد .با توجه به این که
واکنش تابع تراز پرداخت نسبت به تغییرات نرخ ارز دو گانه
بوده و در برهه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت واکنش
متفاوت بوده؛ ضرورت بررسی وجود منحنی جی آشکار
میشود .به این مفهوم که افزایش نرخ ارز بعد از بدتر
شدن تراز پرداخت برای یک دوره کوتاه ،منجر به بهبود
آن در بلند مدت میشود] .[14،13پس از مطرح شدن این
تئوری ،الفر و ساالنت در سال  1330به مطالعه منحنی
جی پرداختند] .[10،54در سال  1333نیز میلز با مطالعه
این موضوع ،سه انتقاد بر مطالعات قبلی وارد نمود:
مشخص نبودن اثرات موقت یا دایمی تغییرات نرخ ارز بر
تراز تجاری ،نبود مقایسه بین سطوح محاسبه شده در قبل و
بعد از کاهش ارزش پول و عدم بررسی اثرات این تغییر بر
متغیرهایی همچون سیاستهای مالی و پولی دولت].[11
وی به این نتیجه رسید که کاهش ارزش پول ملی
منجر به بهبود وضعیت تراز تجاری نشده ،اما توانسته
است از مجرای حساب سرمایه ،به بهبود تراز پرداختها
منجر شود .در سال  1312هیماریوس انتقاداتی بر
تحلیل میلز وارد نمود و بهمنی اسکویی در همین سال
با حذف متغیرهای مخارج دولت و هزینه فرصت پول،
تغییراتی در مدل طراحی شده هیماریوس ایجاد نمود و
با اصالح نقایص آن ،الگوی متفاوتی برای آزمون
منحنی جی ارائه نمود] .[19همچنین وی در سال
 1313به اصالح معایب الگوی خود پرداخت و در
محاسبه نرخ ارز حقیقی ،سطح عمومی قیمتها در
کشور خارجی را نیز در نظر گرفت .به این ترتیب
چنانچه عالمت نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت منفی و
در بلند مدت مثبت باشد ،وجود پدیده جی در تراز
تجاری کشور مورد تایید خواهد بود].[51
رابطه میان نرخ ارز و تراز پرداخت صنعت دارویی نیز
اینگونه توجیه میشود که در بلندمدت با کاهش ارزش
پول و افزایش نرخ ارز ،تراز پرداخت صنعت دارویی
بهبود مییابد البته در دورههای اولیه شوک افزایش نرخ
ارز ،اثر این شوک بر تراز پرداخت منفی میباشد و بعد
از طی دورههای اولیه منجر به بهبود وضعیت تراز

بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت

تجاری خواهد شد .افزایش درآمد حاصل از صادرات
نسبت به هزینههای واردات بهعنوان یکی از
راهکارهای جبران کسری تجاری است .در ارتباط با اثر
نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت مطالعات گستردهای
صورت گرفته که در ادامه بهاختصار مرور میشود.
آنیل و توماس ( )5005با استفاده از روش تصحیح خطای
برداری و توابع عکسالعمل آنی به بررسی عوامل
تعیینکننده و مؤثر در تراز تجاری کشورهای آسیای
جنوبی در سالهای  1312-1331با استفاده از آمار
فصلی برای دورههای کوتاهمدت و بلندمدت پرداختند و
نتایج نشان داد که فرضیه وجود منحنی جی مورد تأیید
است و نرخ واقعی ارز هم در کوتاهمدت و هم در
بلندمدت تراز تجاری را تحت تأثیر قرار میدهد].[9
سینگ ( )5001به بررسی وجود منحنی جی در تجارت
دوجانبه امریکا و هفتکشور امریکای التین با استفاده
از الگوی تصحیح خطای برداری و توابع عکسالعمل
آنی بهمنظور اندازهگیری میزان واکنش تراز تجاری بر
شوکهای نرخ ارز پرداختند .نتایج نشان داد که در
شیلی ،اکوادور و اروگوئه وجود منحنی جی مورد تأیید
است؛ به عبارتی در اثر کاهش ارزش پول وضعیت تراز
تجاری ابتدا وخیمتر و سپس بهبود مییابد].[11
چنگ و همکاران به بررسی اثر نرخ ارز و تغییرات آن بر
تراز پرداخت گردشگری ایاالتمتحده امریکا در بازه
زمانی  1339-5010با استفاده از الگوی تصحیح خطای
برداری پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد که افزایش
نرخ ارز صادرات گردشگری را تحت تأثیر قرار میدهد،
اما واردات گردشگری متأثر از تغییرات نرخ ارز نیست.
همچنین واردات گردشگری نسبت به تغییرات درآمدی
واکنش باالیی دارد و این در حالی است که صادرات
گردشگری اینگونه نیست].[0
صادقی و همکاران به بررسی اثر نرخ ارز بر صادرات و
واردات صنعت خودروسازی در ایران در سالهای
 1335-5019با استفاده از الگوی تصحیح خطای
برداری پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که تابع واردات
خودرو تحت تأثیر درآمد داخل کشور بوده است اما
تحت تأثیر درآمد خارج نیست].[52
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بهمنی اسکویی و همکاران به بررسی اثر نرخ ارز بر تراز
تجاری کاال در کشورهای ایاالت متحده امریکا و
سنگاپور در سالهای  1334-5011با استفاده از الگوی
تصحیح خطای برداری پرداختند .اثرات کوتاهمدت
افزایش نرخ ارز در  41صنعت مورد مبادله در این دو
کشور وجود داشته ،اثر کوتاهمدت -بلندمدت در 54
صنعت وجود داشته و وجود منحنی جی در  53صنعت
مورد تأیید بوده است].[10
آکای و همکاران به بررسی اثر نرخ ارز و درآمد بر تراز
پرداخت گردشگری کشور ترکیه در سالهای -5011
 1331با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری
پرداختند .نتایج نشان داد که نرخ ارز و درآمد خارجی اثر
مثبت بر تراز پرداخت گردشگری و درآمد داخل اثر
منفی بر این تراز پرداخت دارد و منحنی جی نیز وجود
ندارد].[1
پناهی و همکاران به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز
پرداخت گردشگری ایران طی سالهای 1332 -5019
با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداختند.
نتایج مطالعه نشان میدهد که منحنی جی در این تراز
پرداخت وجود داشته و همچنین تابع صادرات و واردات
تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز بوده و تراز پرداخت
گردشگری نیز تحت تاثیر تغییرات درآمد داخل کشور
میباشد].[59
عمده تمرکز مطالعات قبلی بر اثر نرخ ارز در تراز
تجاری کشورها و یا جریان تراز تجاری دو به دویی
کشورها پرداختهاند .با مشاهده تعداد محدود مطالعات
تجربی صورت گرفته در حوزه نرخ ارز و تراز پرداخت
صنعت دارویی مشخص میشود که این حوزه از تراز
پرداختها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از طرفی
اهمیت صنعت دارویی و درآمدزایی این صنعت بسیار
قابل توجه بوده است .لذا مطالعه حاضر به بررسی اثر
نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی با استفاده از
الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته است .این
مطالعه به لحاظ موضوعی با بررسی اثر نرخ ارز بر تراز
پرداخت صنعت دارویی متفاوت با مطالعات صورت
گرفته قبلی میباشد.
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روش پژوهش
الگوی خود رگرسیون برداری از جمله الگوهای متداول
در ادبیات بررسی اثرات انتقالی نرخ ارز است که در
مطالعه حاضر ،این روش به کار گرفته شده است .در
این الگو ابتدا هر متغیر درونزا در یک مجموعه
معادالت به روش حداقل مربعات معمولی بر روی
وقفههای خود و وقفههای سایر متغیرهای درونزا
تخمین زده میشود .معموالً برای تعیین میزان وقفه
بهینه از معیارهای مختلفی همچون آکائیک ،شواتز
بیزیین و هنان کوئین استفاده میشود .پس از انتخاب
وقفه بهینه از توابع واکنش ضربهای برای بررسی اثر
متغیرهای مختلف بر متغیر مورد نظر استفاده میشود.
مطالعه حاضر به ارائه یک مدل تعادل جزئی بین ایران
و امریکا (به عنوان نماینده کل کشورهای دنیا) پرداخته
است .مدل تراز پرداخت قادر به نشان دادن تعدیالت
پویای صادرات و واردات صنعت دارویی نیست .اما
الگوی  VARو توابع عکس العمل آنی و تجزیه
واریانس که قادر به نشان دادن تعدیالت پویای
صادرات و واردات صنعت دارویی به صورت مجزا بوده
است.
مدل مورد بررسی با لحاظ لگاریتم بر اساس مبانی
نظری و تجربی صورت گرفته توسط هاینز و استون،
بهمنی اسکوئی و بروکس ،بوید و همکاران ،انافوورا و
چنگ و همکاران به شکل زیر تصریح میشود
].[11،3،50،0
()1
()5
()9
معادله اول ،صادرات دارویی که شامل نرخ ارز ،درآمد
ناشی از صادرات دارویی و درآمد کشورهای خارج،
معادله دوم ،واردات دارویی که شامل نرخ ارز ،واردات
دارویی و درآمد ایران و معادله سوم تراز پرداخت صنعت
دارویی که شامل  4متغیر نرخ ارز ،درآمد داخل ایران و
خارج ،صادرات و واردات دارویی است.
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* Yدرآمد خارج Y ،درآمد ایران و  rنرخ ارز واقعی
است که بر اساس معادله روبرو محاسبه شده است:
()4
شاخص
که در این معادله  erنرخ ارز بازار بوده و
شاخص قیمت
قیمت مصرفکننده در ایران و
مصرفکننده برای کشور امریکا محاسبهشده بر اساس
سال پایه  5010بوده و آمار تمام متغیرها برای
سالهای  1931 -1931از سایت گمرک ایران و WDI
گرفته شده است BOT .تفاضل درآمد صادرات و
واردات دارویی است .الزم به توضیح است که تابع
 BOTبه تبعیت از هانز و استون ( )1315و بهمنی
اسکوئی و بروکس ( )1333بهصورت  X/Mمحاسبه
میشود .درآمد حاصل از صادرات دارو و هزینه
واردات دارویی میباشد].[3،11
برای روند مقطعی متغیرهای مدل  VARمدل زیر
مفروض است:
()2
()0
ماتریس وقفه دار
بطوری که  Aماتریس ضرایب،
چندجملهای ،بردار نرمال شوکهای ساختاری می
 C .Eماتریسی است که
باشد ،بطوری که
نشاندهنده روابط ساختاری بین متغیرهای درونزا
ماتریس واریانس-
میباشد.
کوواریانس تخمین زننده در مدل  VARتقلیل یافته
است .بردار یک بردار  9×1برای توابع صادرات و
واردات ،و یک بردار  4×1برای تابع تراز پرداخت دارویی
است.
با فرض معکوس پذیری سیستم ،معادله ( )4بهصورت
زیر بازنویسی میشود:
()3
برداری از متغیرهای روندزدایی شده
بطوری که
) Cماتریسی از چند
میباشد .همچنین
جملهایهای میانگین متحرک میباشند که توابع
واکنش آنی از آنها استخراج خواهند شد.
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معادله ( )0مربوط به تجزیه واریانس میباشد .برای
مثال ،خطای پیشبینی شده برای یک دوره آتی
بصورت زیر خواهد بود:
()1
و واریانس خطای پیش بینی شده برای یک دوره آتی
بصورت زیر خواهد بود:
()3
به همین ترتیب خطای پیشبینی شده برای  kدوره
آتی بصورت:
()10
بوده و واریانس خطای پیشبینی شده برای  kدوره آتی
نیز بصورت:
()11
میباشد .حال ،بطور مثال در توابع نوشته شده برای
درتوضیح نوسانات
بخش صادرات ،سهم تغییرات
(،تجزیه واریانس) بصورت زیر
ایجاد شده در
می باشد:
()15
نشان دهندهی عدد موجود در سطر
بطوری که
می باشد.
iام و ستون jام از ماتریس
یافتهها
در این بخش به گزارش نتایج تجربی بررسی اثر نرخ
ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران طی سالهای
 1931-1931با استفاده از الگوی تصحیح خطای
برداری ،توابع واکنش و تحلیل تجزیه واریانس پرداخته
میشود.
در ابتدا به تعیین وقفه بهینه با توجه به معیارهای تعیین
وقفههای بهینه پرداخته میشود؛ با توجه به اینکه بازه
زمانی مورد مطالعه 50سال هست؛ لذا تعیین وقفه بهینه
با معیا رشوارتز انجام میگیرد .نتایج تعیین وقفهها در
جدول  1برای هر سه معادله گزارش میشود .با توجه
به نتایج جدول ،وقفه بهینه با معیار شوارتز ،برای تابع
صادرات و واردات وقفه اول هست و برای تابع تراز
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پرداخت صنعت دارویی صنعت دارویی نیز وقفه سوم،
وقفه بهینه هست( .جدول )1
در ادامه به گزارش نمودار واکنش آنی تراز پرداخت
صنعت دارویی نسبت به تغییرات نرخ ارز پرداخته
میشود.
نمودار  1واکنش تابع تراز پرداخت صنعت دارویی نسبت
به تغییرات نرخ ارز را نشان میدهد .با توجه به این
نمودار ،تابع تراز پرداخت صنعت دارویی تا دورهی سوم
نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش کاهشی داشته است.
به این مفهوم که به ازای افزایش نرخ ارز ،تراز پرداخت
صنعت دارویی تا دورهی سوم بهبودی نداشته و بعد از
دورهی سوم به ازای افزایش نرخ ارز ،تابع صنعت
دارویی بهبود مییابد و درآمد صنعت دارویی بیشتر از
هزینه این صنعت میشود .لذا میتوان اذعان داشت که
منحنی جی در تراز پرداخت صنعت دارویی ایران وجود
دارد و با شوک نرخ ارز ،تراز پرداخت صنعت دارویی بعد
از چند دوره وخامت ،بهبود مییابد( .نمودار )1
با توجه به تابع واکنش آنی تراز پرداخت صنعت دارویی
نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران میتوان وجود منحنی
جی را تأیید نمود و به اثر منفی افزایش نرخ ارز بر تراز
پرداخت صنعت دارویی در دورههای ابتدایی و اثر مثبت
افزایش نرخ ارز در تراز پرداخت صنعت دارویی و بهبود
وضعیت تراز پرداخت صنعت دارویی در دورههای بعدی
اشاره نمود .در ادامه به گزارش تجزیه واریانس تابع صادرات،
واردات و تراز پرداخت صنعت دارویی پرداخته میشود.
جدول  5تجزیه واریانس تابع صادرات (درآمد صنعت
دارویی) را نشان میدهد .همانطور که در جدول
مشخص میشود؛ بهطور متوسط سهم خود درآمد
صنعت دارویی در تغییرات درآمدهای صنعت دارویی
ایران بسیار زیاد است ،بهطوریکه یک واحد تغییر در
درآمد صنعت دارویی ناشی از  0/311درصد تغییر درآمد
صنعت دارویی 0/133 ،درصد ناشی از تغییرات نرخ ارز
و  0/011درصد ناشی از درآمد کشورهای خارج هست.
به عبارتی درآمد صنعت دارویی بیشترین اثر را از
تغییرات نرخ ارز دارد( .جدول )5
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جدول  9تجزیه واریانس تابع واردات صنعت دارویی را
نشان میدهد ،همانطور که از جدول مشخص میشود؛
بطور متوسط سهم واردات صنعت دارویی در توضیح
تغییرات هزینههای صنعت دارویی ایران باال بوده و یک
واحد تغییر در هزینههای صنعت دارویی ناشی از 0/334
درصد تغییر در هزینههای صنعت دارویی 0/010 ،درصد
ناشی از تغییر در نرخ ارز و 0/011درصد ناشی از تغییرات
درآمد داخل هست .لذا بیشترین تغییر واردات صنعت
دارویی از تغییرات نرخ ارز بوده است( .جدول )9
جدول  4تجزیه واریانس و تغییرات تراز پرداخت صنعت
دارویی را نشان میدهد ،تغییرات تراز پرداخت صنعت
دارویی ناشی از تغییرات نرخ ارز ،درآمد داخل ایران،
درآمد خارج ایران و خود تراز پرداخت صنعت دارویی
هست .با محاسبه متوسط تغییرات این  4متغیر در 10
دوره میتوان اذعان نمود که تغییرات تراز پرداخت
صنعت دارویی بیشتر ناشی از تغییرات خود تراز پرداخت
صنعت دارویی بوده؛ بهطوریکه یک واحد تغییر در تراز
پرداخت صنعت دارویی ناشی از  0/212درصد تغییر تراز
پرداخت صنعت دارویی 0/521 ،درصد ناشی از تغییر
درآمد خارج 0/552 ،درصد ناشی از تغییر در نرخ ارز و
در آخر  0/003درصد تغییر ناشی از درآمد داخل هست.
لذا تراز پرداخت صنعت دارویی نسبت به درآمد خارج
حساسیت بسیار باالیی دارد( .جدول )4
با توجه به نتایج تجزیه واریانس توابع صادرات ،واردات
و تراز پرداخت صنعت دارویی ایران میتوان اذعان نمود
که تابع صادرات صنعت دارویی ایران به ترتیب نسبت
به تغییرات نرخ ارز و درآمد کشورهای خارج بیشترین
حساسیت را دارد ،تابع واردات صنعت دارویی نسبت به
تغییرات نرخ ارز و درآمد داخل واکنش بیشتری را
نشان داده است و ترازپرداخت صنعت دارویی نیز از
تغییرات درآمد خارج ،نرخ ارز و درآمد داخل بیشترین
تأثیر را میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی اثر نرخ ارز در تراز پرداخت
صنعت دارویی ایران طی سالهای  1931-1931با
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استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته است.
نتایج مطالعه نشان میدهد که منحنی جی در تراز
پرداخت صنعت دارویی ایران وجود دارد و با شوک
واردشده بر نرخ ارز ،تراز پرداخت صنعت دارویی تا دوره
سوم وضعیت با وخامتی داشته و بعد از دوره سوم تراز
پرداخت صنعت دارویی بهبود مییابد و با افزایش نرخ
ارز ،درآمدهای صنعت دارویی ایران افزایش پیدا
میکند .همچنین با استناد به جدولهای تجزیه
واریانس میتوان اذعان نمود که تغییرات عمده تابع
صادرات و واردات ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و
تغییرات تراز پرداخت صنعت دارویی نیز ناشی از
تغییرات درآمد خارج بوده است .در این خصوص
مطالعات مشابهای در برخی صنایع دیگر انجام شده
است؛ برای مثال پناهی و همکاران به بررسی اثر نوسان
نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران با استفاده از
الگوی تصحیح خطای برداری پرداختهاند .نتایج مطالعه
آنها نشان میدهد که منحنی جی در این تراز پرداخت
وجود داشته و تراز پرداخت گردشگری نسبت به
تغییرات درآمد ایران حساسیت باالیی دارد] .[59صادقی
و همکاران به بررسی اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات و
واردات صنعت خودروسازی ایران با استفاده از الگوی
تصحیح خطای برداری پرداختهاند که نتایج نشان
میدهد تابع واردات خودرو تحت تاثیر درآمد داخل
کشور میباشد] .[52همچنین خدادادی و همکاران به
بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت
ورزشی ایران با استفاده از الگوی ور پرداختهاند که
نتایج کار آنها نیز نشان میدهد که منحنی جی در این
تراز پرداخت نیز وجود داشته و افزایش نرخ ارز در بلند
مدت سبب بهبود جریان پرداخت در این صنعت نیز
شده است] .[12همانطور که از مقایسه نتایج کارهای
مشابه برمیآید اثر شوکهای افزایشی نرخ ارز بر هر
یک از صنایع مورد مطالعه در بلند مدت سبب افزایش
صادرات و در نتیجه بهبود وضعیت تراز پرداختها
میشود.
با توجه به اثر مثبت درازمدت افزایش نرخ ارز در تراز
پرداخت صنعت دارویی کشور به سیاستگذاران و برنامه
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بایستی دقت الزم را در ایجاد شوکهای نرخ ارز را با
در نظر گرفتن سایر پارامترهای موثر مبذول نمایند .هم
چنین سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول به عنوان یک
سیاست موثر به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری و
مقابله با رکودهای غیر قابل پیش بینی اقتصاد جهانی
پیشنهاد میشود.

ریزان اقتصادی شوکهای مختصر افزایش نرخ ارز
پیشنهاد میشود ولی در کنار افزایش نرخ ارز در جهت
افزایش درآمدهای ناشی از صادرات بخش دارو با توجه
به برخورداری ایران از فناوریهای پزشکی و دارویی
میبایست در جهت معرفی و بازاریابی این صنعت در
بازار جهانی و به دنبال آن افزایش درآمد صنعت دارویی
نمود .اما افزایش نرخ ارز میتواند تورم در داخل،
بیاعتمادی به پول داخل کشور و ایجاد درآمدهای
رانتی برای افراد سودجو ایجاد نماید .لذا سیاستگذاران

معادله

جدول  - 3نتایج بهینه یابی وقفهها
وقفه بهینه

SC

X

اول

3/120401

M

اول

3/310999

X-M

سوم

10/92201
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YF

S.E.

Period

0/00000

31/35015

1/539119

0/140041

1

0/23439

11/50310

11/13119

0/552301

5

5/153222

34/40340

59/40531

0/529010

9

5/521150

34/32531

55/33010

0/5220491

4

9/933150

35/10100

59/33511

0/501211

2

3/405415

01/32039

59/04033

0/501303

0

11/39512

02/90050

55/30011

0/530531

3

12/00325

05/21203

51/11011

0/515211

1

11/49053

00/21545

51/02151

0/513054

3

50/11410

23/90901

50/42123

0/535443
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YD

/ 02

جدول  -2تجزیه واریانس درآمد صنعت دارویی
ER
X

جدول  - 1تجزیه واریانس هزینه صنعت دارویی
ER
M

S.E.

Period

0/000000

33/45291

5/234059

0/010301

1

0/155311

33/20111

5/912951

0/119134

5

0/251143

33/23121

1/133091

0/151530

9

0/012350

33/11534

1/231993

0/141500

4

0/315130

33/14193

1/901340
َ

0/121314

2

1/045121

33/31533

1/542001

0/100430

0

1/991303

33/21109

1/123001

0/101910

3

1/055040

33/90111

1/30149

0/132321

1

1/131151

33/15933

0/331033

0/119441

3

5/034320

33/00533

0/355430

0/131009
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/ 02

جدول  -4تجزیه واریانس تراز پرداخت صنعت دارویی
ER
BOT
YD

SE

Period

0/000000

0/000000
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0/042521

1

0/034411
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55/03319
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5
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9
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0/041221

22/14095

51/44245
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4
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0/144013

45/03951

55/45211

0/151220

2

93/30141

0/339303

93/11030

59/09912

0/191012

0
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0/311030
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54/53421

0/144543

3
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52/59004

0/100045

3
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0/140490
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The Effect of Exchange Rate on the Iran’s Pharmaceutical Industry
Balance: Vector error Correction Approach

Masoomzadeh S1, Shirafkan M2

Abstract
Introduction: The effect of exchange rate fluctuations on the balance of payments is
very important in economic literature. Pharmaceutical is one of the sub-sections of the
balance of payments.
Methods: By using vector error correction model, this paper seeks to identify the effect
of exchange rate changes on the balance of payments by evaluation the existence of JCurve in Pharmaceutical industry over the period of 1991 to 2012.
Results:The results show the existence of J curve in Iran'sPharmaceutical
industrybalance of payments. It means that exchange rate appreciation has reduced
Pharmaceutical industrybalance of payments in the first period but after a period it has
increased Pharmaceutical industry revenues and improved its balance of payments.
According to the analysis of variances of export and import functions the
pharmaceuticalindustryhas highly been affected bychanges in exchange rate. 0.19 And
0.016 Changes in these functions have been caused by exchange rate changesand the
balance of payments is more sensitive to changes inforeign income.The rate of
effectiveness of the income variation is 0.25.
Conclusion:The increase in the exchange rate has improved the pharmaceutical
industry trade balance of the country in the last periods of shocks. Also, changes in
gross domestic product have had the greatest impact on the fluctuation of Iran's
pharmaceutical trade balance.
Keywords: Exchange Rate, Balance of Payments, Pharmaceutical industry, Vector
Error Correction and Iran.
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