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تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی
کیومرث شهبازی
فرخنده اسدی

چکیده
با افزایش نرخ ارز نه تنها قيمت کاالهاي وارداتی افزایش مییابد ،بلکه قيمت کاالهاي توليددي دالدن نيدز
میتواند افزایش یابد .با توجه به تغييرات الير نرخ ارز و به منظور مدیریت صحيح تأثير افزایش نرخ ارز بر
بخش سالمت ،هدف اصلی این تحقيق بررسی تأثير افزایش نرخ ارز بر تقاضاي واردات محصوالت دارویی
و تجهيزات پزشکی اسدت .ایدن ماالهده بدا اسدتداده از رهيافدت وزمدون کراندههدا عوامدن مدرثر بدر واردات
محصوالت دارویی و تجهيزات پزشدکی را بدا تأکيدد بدر تغييدرات ندرخ ارز هدی دوره زمدانی 3131-3133
بررسی نموده است .نتایج بيانگر این است که در کوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز از عوامن مرثر بر تقاضاي
واردات محصوالت پزشکی و دارویی میباشد .کشش تقاضاي واردات محصوالت دارویی نسبت بده ندرخ
مرثر واقهی ارز در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتيب  -0/83و  -3/31و کشدش تقاضداي واردات تجهيدزات
پزشکی نسبت به نرخ مرثر واقهی ارز در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتيب  -0/00و  -2/33میباشدد .نتدایج
مرید این است که عدم حمایت از صنایع دارویی و واردات محصدوالت دارویدی و تجهيدزات پزشدکی در
مقابن افزایش الير نرخ ارز ،واردات دارو و تجهيزات پزشکی را به شدت کاهش داده و ضمن تهدید بقاي
صنایع دارویی سالمت جامهه را به لار میاندازد.
واژگان کلیدی :نرخ ارز ،واردات ،دارو ،تجهيزات پزشکی ،وزمون کرانهها.
Keywords: Exchange Rate, Import, Medicines, Medical Equipment, Bounds
Test.
JEL Classification: C13, F47, I12.
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 مقدمهدر تجزیه و تحلين مسداین کدالن و سياسدتگدذاري اقتصدادي ،بررسدی تقاضداي واردات ،اهميدت
لاصی در شنالت الگوي اقتصاد کالن و اثر بخشی و کارایی سياستهاي بازرگدانی کشدور دارد.
به همين جهت ،یکی از مسائن عمده و قابن هرح در زمينه واردات کاالها ،بررسی عوامن مدرثر بدر
واردات است (توفيقی و محرابيان .)3133 ،در تئوريهاي اقتصادي ،راباه نرخ ارز با واردات ،یک
راباه مهکوس است .یهنی با افدزایش ندرخ ارز ،قيمدت کاالهداي وارداتدی بداال مدیرود و تقاضداي
کاالهاي وارداتی عادي کاهش مییابد .فرویندد عبدور ندرخ ارز داراي دو مرحلده اسدت :در مرحلده
اول ،نوسانات نرخ ارز به قيمت کاالهاي وارداتی منتقن میشود .در مرحله دوم ،تغييرات در قيمدت
کاالهاي وارداتی به قيمت کاالهاي عمده فروشی و مصرفکننده انتقدال مدییابدد .انددازه تغييدرات
انهکاس یافته در شالص قيمدت مصدرفکنندده ،بسدتگی بده سدهم واردات در سدبد مصدرفی و در
شالص قيمت عمده فروشی بستگی به سهم مواد اوليه وارداتی به کار رفتده در فرویندد توليدد دارد.
به دنبال افزایش ندرخ ارز و در صدورت پدایين بدودن کشدش قيمتدی تقاضداي واردات ،هزینده کليده
کاالهاي وارداتی از جمله مواد اوليه ،کاالهاي سرمایهاي و کاالهداي واسداهاي افدزایش یافتده و بدا
افزایش هزینه توليد قيمت کاالها نيز افزایش مییابد .تغيير نرخ ارز قيمتهاي مصدرفکنندده را از
کانال دیگري نيز تحت تأثير قرار میدهد :افدزایش ندرخ ارز قيمدت کاالهداي وارداتدی را افدزایش
میدهد و در نتيجه ،تقاضا براي کاالهاي توليد شده دالن افزایش یافته و باعث افزایش قيمدتهدا
میگردد .بنابراین ،از لحاظ نظري افزایش نرخ ارز به افزایش قيمت مصدرفکنندده منجدر مدیشدود
(موسوي محسنی و سبحانی پور 3130،عالم و احمد .)2033 ،3بخشی از اقالم وارداتدی موجدود در
سبد مصرفی لانوارها دارو و تجهيزات پزشکی است که قيمت ونهدا نيدز بدا تغييدر ندرخ ارز تحدت
تأثير قرار میگيرد .افدزایش اليدر ندرخ ارز و تدأثير ون بدر واردات داروهداي لدارجی و تجهيدزات
پزشکی توجه بسياري از سياستگذاران اقتصادي را به لود جلب کرده و در کدانون اصدلی توجده
متقاضيان درمان ،متوليان تأمين سالمت و شرکتهاي دارویی قرار گرفته است .با توجده بده اهميدت
موضوع و به منظور انتخاب استراتژي صحيح براي واردات دارو و تجهيزات پزشکی ،بررسی نحوه
عکسالهمن تقاضاي واردات دارو و تجهيزات پزشکی نسبت به تغييرات نرخ ارز ضروري میباشد
(سپانلو و قنبري .)3133 ،کارایی سياستهاي تجاري یک کشور اغلب به ميزان حساسيت تقاضداي
1

). Alam and Ahmad (2011
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واردات ون کشور نسبت به درومد ،قيمدت نسدبی واردات و ندرخ ارز بسدتگی دارد (عدالم و احمدد،
 .)2033با توجه به تغييرات الير نرخ ارز و به منظور مدیریت صحيح تأثير افزایش نرخ ارز بر بخش
سددالمت ،هدددف اصددلی ایددن تحقيددق بررسددی حساسدديت تقاضدداي واردات محصددوالت دارویددی و
تجهيزات پزشکی نسبت به افزایش نرخ ارز است .پرسش اصلی تحقيق این اسدت کده ویدا افدزایش
نرخ ارز بر واردات داروهاي لارجی و تجهيزات پزشکی تأثير مهنیداري دارد یا نه؟
تحقيق حاضر در پنج بخش تنظيم شده است .بخش دوم ،بهد از مقدمه ،مرور ادبيات موضوع را در
بر میگيرد .بخش سوم به تصریح مددل و رو

تحقيدق پردالتده اسدت .بخدش ههدارم بده بحدث و

تجزیه و تحلين نتایج التصاص یافته است ،و در نهایت بخش پدنجم بده نتيجدهگيدري و پيشدنهادات
پردالته است.
 مروری بر ادبیات موضوعدیددگاههدداي نظدري متددداوتی در لصدوص تددأثير تغييدرات نددرخ ارز بدر تددراز تجداري وجددود دارد.
هرفداران رویکرد کششها شرایط الزم و کافی براي بهبود تراز تجاري را بدر حسدب کشدشهداي
عرضه و تقاضا توصيف میکنند .هبق شدر مارشدال -لرندر ،در صدورتی کده مجمدوع قددر مالدق
کشش تقاضا و کشش عرضه بدزر تدر از یدک باشدد ،افدزایش ندرخ ارز موازنده تجداري را بهبدود
لواهد بخشيد .شر مارشال -لرنر ممکن است در کوتاهمدت به دليدن عددم عکدسالهمدن فدوري
توليدکنندگان و مصرفکنندگان به تغيي رات قيمت ناشی از تغيير نرخ ارز برقرار نشود و بدا افدزایش
نرخ ارز موازنه حساب جاري بدتر شود .حاميان رو

جذب توصيف میکنند که افزایش نرخ ارز

ممکن اسدت راباده مبادلده را تغييدر دهدد ،توليدد را افدزایش و مخدارک را از کاالهداي لدارجی بده
کاالهاي داللی تغيير دهد ،یا اثرات دیگري در کاهش جذب داللی نسبت به توليد داشدته باشدد و
در نتيجه تراز تجاري را بهبود بخشد .پوليون بينالملن استدالل میکنند که افدزایش ندرخ ارز ارز
واقهی تراز نقدي و /یا تغييرات قيمت نسبی کاالهاي قابن مبادله و غير قابن مبادله را کاهش میدهدد
و درنتيجه هر دوي تراز تجاري و تراز پردالتها را بهبدود مدیبخشدد .ایدن رویکدرد تحدت عندوان
تهادل موازنه تراز پردالتها شنالته شده است.
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نرخ ارز همچنين با تغيير سياستهاي پدولی تهيدين مدی شدود کده بده رویکدرد پدولی مهدروف اسدت
(کاربوق.)2033 ،3
ماالهات متهددي تأثير افزایش نرخ ارز را بر واردات کاالهدا و لددمات بررسدی نمدودهاندد کده در
ادامه به بيان مختصري از ونها پردالته میشود:
پهلوانی و همکاران ( )3131عوامن مرثر بر تقاضداي واردات در ایدران را بررسدی نمدوده و بده ایدن
نتيجه رسيدهاند که درومد ملی تأثير مثبت و مهنیدار و قيمتهداي نسدبی وارداتدی و ندرخ ارز تدأثير
مندی و مهنیدار بر مقدار تقاضاي واردات ایران داشته است .جالل وبدادي و همکداران ( )3131اثدر
متغيرهدداي کددالن اقتصددادي را بددر واردات کاالهدداي واسدداهاي -سددرمایهاي صددنهت ایددران بررسددی
نمودهاند .نتایج حاصن نشان میدهد که مقدار تقاضاي واردات بههور عمده بهوسيله نوسانات ندرخ
ارز حقيقی و درومد سرانه حقيقی تحت تأثير قرار میگيرد و کمتر تحدت تدأثير ندرخ تهرفده اسدت.
لوشبخت و الباري ( )3131فرویندد اثرگدذاري تغييدرات ندرخ ارز بدر تدورم شدالصهداي قيمدت
مصرف کننده و واردات در ایران را در قالب یک مدل لودرگرسديون بدرداري سدالتاري بررسدی
نموده و نتيجه گرفتهاند که انتقدال تغييدرات ندرخ ارز بدر شدالص قيمدت واردات بيشدتر از شدالص
قيمت مصرف کننده میباشد .موسوي محسنی و سبحانیپور ( )3130با استداده از یدک مددل لدود
رگرسيون برداري تأثير نوسانات نرخ ارز را بر قيمتهاي واردات ،عمده فروشدی و مصدرفکنندده
بررسی نموده و نتيجه گرفتهاند که عبور نرخ ارز 2به شالص قيمت واردات نسبت به شدالصهداي
قيمت عمده فروشی و مصدرف کنندده بيشدتر اسدت .پریدزن و اسدماعيلی ( )3130بده رو
مربهدات سده مرحلدهاي و رو

حدداقن

رگرسديون بده ظداهر ندامرتبط ،عوامدن مدرثر بدر تقاضداي واردات

فرووردههاي دامی در ایران را بررسی نمودهاند .نتایج بهدست ومده از بروورد تابع تقاضاي واردات
فرووردههاي گوناگون نشان میدهد که درومدهاي ندتی بر اغلب فرووردههاي مورد بررسدی تدأثير
مثبت و مهنیداري داشته است ،در حالیکه تأثير ندرخ ارز بدر واردات پنيدر مثبدت و مهندیدار بدوده
است .سپانلو و قنبري ( )3133با استداده از رو

 ARDLعوامن مرثر بر تقاضداي واردات ایدران بده

تدکيک کاالهاي سرمایهاي ،واساهاي و مصرفی را بررسی نمودهاند .نتایج حاکی از این است کده
درومد حاصن از صادرات ندت و گاز بيشترین تأثير را بر واردات کاالهاي واساهاي دارد .رسدتمی
و احمدلو ( )3133تأثير تکانههاي نرخ ارز واقهی بر ميزان صادرات و واردات در ایران ()3180-30
1

). Carbaugh (2011
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را بررسی و به این نتيجه رسيدهاند که تکانههاي مندی نرخ ارز (افزایش ارز
کمتر از تکانههاي مثبت نرخ ارز (کداهش ارز

پول ملی) واردات را

پدول ملدی) تحدت تدأثير قدرار مدیدهدد .قنبدري و

همکاران ( )3133با استداده از یک مدل لود رگرسيون برداري عوامن تأثيرگذار بر تقاضداي کدن
واردات ایران تحت شرایط محدودیت ارزي را بررسی نمودهاندد کده نتدایج گویداي ون اسدت کده
قيمتهاي نسبی و درومدهاي ارزي در مقایسه با سایر متغيرها تأثير زیادي بر واردات دارند.
سوگما )2003( 3با استداده از یک مدل  VECMعوامن تهيين کننده تدراز تجداري و تهددین بحدران
در اندونزي را از هریق نرخ ارز بررسی نموده و در بلند مدت بر کارایی کاهش ندرخ ارز در بهبدود
تراز تجاري تأکيد میکند .کمال و قادر )2003( 2راباده بلندد مددت و کوتداه مددت بدين ندرخ ارز،
صادرات و واردات را در کشور پاکستان بررسدی نمدودهاندد .نتدایج نشدان مدیدهدد کده ندرخ ارز و
واردات در بلند مدت راباه مثبت و مهنیداري دارندد و واردات بده شدو هداي تصدادفی ندرخ ارز
واقهی عکسالهمن نشان میدهد .فيدان )2001( 1اثر نرخ واقهی مرثر ارز را بر تجارت محصدوالت
کشاورزي در ترکيه بررسی نموده که نتایج حاکی از این است که اثر التالالت ندرخ واقهدی مدرثر
ارز بر واردات محصوالت کشاورزي ناهيز است .بهمنی اسکویی و راتا )2000( 8تجارت دو جانبه
بين سوئد و  30شریک تجاري ون را بررسی نموده و نتيجه گرفتهاند که تضهيف ارز

پول کشور

سوئد در بلند مدت تنها در ههار مورد و در کوتاهمدت در  38مورد بر روي تراز تجاري تأثيرگذار
بوده است .انجی و همکاران )2003( 3راباه بين ندرخ حقيقدی ارز و تدراز تجداري را در مدالزي بدا
استداده از رو

 VECMبررسی نموده و به این نتيجه رسيدهاندد کده ندرخ حقيقدی ارز یدک متغيدر

اثرگذار بر تراز تجاري بوده و تضهيف ارز

پول ملی بر تدراز تجداري اثدر مثبتدی لواهدد داشدت.

جابارا )2003( 1تأثير نرخ ارز بر قيمت واردات را بررسی نموده است .نتایج حاکی از این است که
عبور نرخ ارز به کشور مبدا بستگی داشته و در محدوده  0/33بدراي ومریکداي التدين تدا  0/0بدراي
کشورهاي جنوب شرق وسيا قرار دارد .محمدي و همکاران )2033( 0با استداده از رو

TARCH
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اثر نااهمينانی نرخ ارز را بر واردات ایران بررسی نموده و نشان دادهاند که نرخ ارز و نااهمينانی ون
اثر مندی و مهنیداري بر واردات ایران داشته است .عالم و احمد ( )2033تأثير نوسانات نرخ ارز بدر
واردات پاکستان از کشورهاي هرف عمده تجاري را با استداده از رو

 ARDLبررسی نمودهاندد.

نتایج تحقيق مذکور نشان میدهد که در بلندمدت نوسدانات ندرخ ارز تدأثير منددی و مهندیداري بدر
واردات پاکستان از انگلستان دارد .جهدري صميمی و همکداران )2032( 3بدا اسدتداده از یدک مددل
 VARتأثير نااهميندانی ندرخ ارز را بدر واردات ایدران بررسدی کدردهاندد .نتدایج نشدان مدیدهدد کده
نااهمينانی نرخ ارز بر واردات تأثير مندی مهنیداري دارد.
بررسی ماالهات تجربی در دالن و لارک از کشور نشان میدهد که اکثر ماالهات موجود بر تأثير
تغييرات نرخ ارز بر واردات محصوالت کشاورزي یا واردات کن تمرکز نمودهاند .با توجه به این-
که محصوالت دارویی و تجهيزات پزشکی کاالهاي ضروري محسوب میشوند ،لذا ممکن اسدت
نحوه عکسالهمن مصرف کنندگ ان به عوامن مرثر بر تقاضاي واردات در مقایسه با سایر گروههاي
کاالیی و همچنين واردات کن متداوت باشد .به همين لاهر ،شنالت دقيدقتدر هگدونگی عکدس-
الهمن مصرف کنندگان به عوامن مرثر بر تقاضاي واردات دارو و تجهيزات پزشکی و تهيين درجده
اهميت هر کدام از عوامن در شکنگيري رفتار مصرفکننددگان جهدت مددیریت صدحيح واردات
دارو و تجهيزات پزشکی ضروي میباشد.
 -3تصریح مدل و روش تحقیق
با توجه به ماالهدات ککدر شدده در بخدش قبدن ،بدراي بررسدی تدأثير ندرخ ارز بدر تقاضداي واردات
محصوالت دارویی  ،تابع تقاضاي واردات زیر در نظر گرفته میشود:
()3
که در ون IMPHPt :بيانگر ارز

واردات محصوالت دارویی به قيمت ثابدت سدال ،3131

بيانگر توليد نالالص ملی واقهی OILt ،بيانگر درومدهاي ندتدی بده قيمدت ثابدت سدال TTt،3131

نشان دهنده نسبت شالص قيمت کاالها و لدمات وارداتدی بده شدالص قيمدت گدروه بهداشدت و
درمان REERt ،بيانگر نرخ ارز مرثر واقهی INS ،بيانگر حق بيمه واقهی دریافتی در رشته درمدان

1

). Jafari Samimi et al. (2012
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به عنوان جایگزین پوشش بيمه و

و
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به ترتيب متغيرهاي مجازي سدالهداي انقدالب و جند

میباشند.
و

اثدر مثبدت و

و

اثدر منددی بدر

در راباه شماره ( )3انتظار مدیرود

،

واردات محصددوالت دارویددی (

) داشددته باشددند .ب ده هددورکلی مدددل تصددحيح لادداي فددرم

لگداریتمی زیدر در لصدوص راباده بلندمددت و کوتداهمددت بدين ندرخ ارز و واردات محصدوالت
پزشکی و دارویی بروورد میشود:

()2
که در ون عملگر تداضن مرتبه اول ،سرعت تهدین و

عبارت تصحيح لاا است.

براي بررسی تأثير نرخ ارز بر تقاضاي واردات تجهيزات پزشکی نيز تابع تقاضاي واردات زیر در
نظر گرفته شده است:
()1
که در ون

بيانگر ارز

واردات تجهيزات پزشکی به قيمت ثابت سال  3131مدیباشدد و

سایر متغيرها نيز در مدل ( )3تهریف شدهاند .مدل تصحيح لااي مربو به این مدل نيز مشابه مددل
( )2بوده و تنها جمله مربو به حق بيمه واقهی دریافتی در رشته درمان از ون حذف میشود.
رهيافت  ARDLمزیتهاي زیادي نسبت به رو هاي انگن-گرنجر و یوهانسون -یوسيليوس دارد
که از ون جمله میتوان به عدم نياز به دانستن درجه جمهی متغيرها ،انتخاب وقده بهينه براي تک
تک متغيرهاي مدل و کارایی ون در تخمين مدل با نمونه کمتر از  300مشاهده و دادههاي ساليانه
اشاره کرد.
براي متغيرهاي مستقن دو دسدته از مقدادیر بحراندی جهدت انجدام وزمدون کراندههدا توسدط نارایدان

3

( )2003براي وزمون  Fفراهم گردیده است :کرانه پائين براي متغيرهاي توضيحی ) I(0و کرانه بداال
1

). Narayan (2005
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براي متغيرهاي توضيحی ) I(1در نظر گرفته شدهاند .اگر وماره  Fبزر تر از مقدار بحراندی کرانده
باال باشد میتوان بدون توجه به درجه همجمهی متغيرها فدر

صددر مبندی بدر عددم وجدود ارتبدا

بلندمدت را رد نمود .بر عکس اگر وماره وزمون پائينتر از مقدار بحرانی کرانه پدائين قدرار گيدرد،
فر

صدر را نمیتوان رد نمود .نهایتاً اگر وماره وزمون بين کرانههاي باال و پائين قرار گيرد نتيجده

وزمون نامشخص میباشد .پيش از تخمين ضرایب بلندمدت باید تهداد وقدههاي بهينه مدل ARDL

انتخاب گردد .با توجه به حجم کم دادههاي مورد استداده از مهيار  SBCبا حداکثر یک وقده بدراي
انتخاب مدل بهينه استداده شده است.
به دلين عدم مهنیداري عر

از مبدأ و براز

بهتر مدل در حالت نبود عر

از مبددأ وهمچندين

استناد تجربی بده ماالهدات گذشدته در زمينده تخمدين تدابع تقاضداي واردات نظيدر سدپانلو و قنبدري
( )3133مبنی بر عدم استداده از عر

از مبدأ ،در این ماالهه نيز مدل نهدایی بددون عدر

بروورد شده است .همچنين به دلين عدم مهنیداري ضرایب متغيرهاي مجازي انقالب و جن

از مبددأ
ایدن

متغيرها نيز در بروورد مدل نهایی کنار گذاشته شده است .در مددل اول از متغيرهداي مختلددی نظيدر
نسبت لسارت پردالتی به حق بيمه توليد شده به عنوان جایگزین پوشش بيمه و سدهم بيمدهگدر یدا
حق بيمه درمان واقهی توليد شده به عنوان جدایگزین پوشدش بيمده و لسدارت پردالتدی واقهدی بده
عنوان جایگزین سهم بيمهگر استداده شد .با توجه به اینکه ضدریب بدروورد شدده نسدبت لسدارت
پردالتی به حق بيمه توليد شده به عنوان جایگزین پوشش بيمه و سدهم بيمدهگدر در کوتداهمددت و
بلندمدت مهنیدار نبود ،از شالصهداي حدق بيمده درمدان واقهدی توليدد شدده بده عندوان جدایگزین
پوشش بيمه و لسارت پردالتی واقهی به عنوان جایگزین سهم بيمهگر به صورت جداگانه استداده
گردید که در نهایت نيز به دلين عدم مهنیداري شالص لسدارت پردالتدی واقهدی و کوتداه بدودن
دوره زمانی مورد نظر تنها متغير حق بيمه درمان واقهی توليد شده به عنوان جدایگزین پوشدش بيمده
در بروورد مدل نهایی در نظر گرفته شد.
دوره زمددانی مددورد ماالهدده شددامن سددال هدداي  3131-3133مددیباشددد .دادههدداي ارز
محصوالت پزشکی و دارویی از سالنامههاي وماري سالهاي مختلف گمدر

واردات

جمهدوري اسدالمی

ایران ،توليد نالالص ملی ،شالص قيمت کاالهاي وارداتی ،شالص قيمت گروه بهداشت و درمان
و شالص قيمت مصدرف کنندده از باندک اهالعدات سدري هداي زمدانی اقتصدادي و سدایت باندک
مرکزي و دادههاي نرخ ارز مرثر واقهی از دادههاي بانک جهانی گردووري شدهاند .بدراي بدروورد
مدل و انجام وزمدونهداي مختلدف نيدز از ندرمافزارهداي  Eviewsو  Microfitاسدتداده شدده اسدت.
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 -4یافتهها
 - -4توصیف دادهها
بررسی برلی ویژگیهاي متغيرهاي مورد استداده در ماالهه حاضر میتواند به فهم نتایج و شنالت
وضهيت تقاضاي واردات دارو و تجهيزات پزشکی کمک شایان توجهی نمایدد .بده همدين منظدور،
برلی از ومارههاي توصيدی متغيرهاي استداده شده در جدول ( )3ارائه شدهاند.
در ادامده ،پدديش از بدروورد مدددل ،اثدر برلددی از متغيرهداي توضدديحی بدر واردات دارو و تجهيددزات
پزشکی مورد بررسی توصيدی قرار میگيدرد .نتيجده همبسدتگی سداده بدين ندرخ مدرثر واقهدی ارز و
واردات دارو و تجهيزات پزشکی نشان میدهد که ضریب همبستگی بدين ندرخ مدرثر واقهدی ارز و
واردات دارو  -0/13میباشد که نشان دهنده راباه مندی بين این متغيرهدا اسدت .همچندين ،ضدریب
همبستگی بين نرخ مرثر واقهی ارز و واردات تجهيزات پزشکی برابر با  -0/80میباشد کده حداکی
از رابادده مندددی بددين ایددن متغيرهددا اسددت .در نمددودار  3رابادده بددين لگدداریتم نددرخ مددرثر واقهددی ارز
) (LREERtو لگداریتم واردات محصدوالت دارویدی ) (LIMPHPنشدان داده شدده اسدت .نمدودار
پراکنش ترسيم شده نشان دهنده وجود راباه مهکوس بين این دو متغير اسدت .راباده بدين لگداریتم
نرخ مرثر واقهی ارز ) (LREERtو لگاریتم واردات تجهيزات پزشکی ) (LIMMEنيز در نمدودار 2
رسم شده است و تنها شيب لط براز

در این نمودار نسبت به نمودار قبلی کمتر میباشدد و نشدان

دهنده این است که تأثير نرخ مرثر واقهی ارز بر واردات محصوالت دارویی در مقایسه بدا تدأثير ون
بر واردات تجهيزات پزشکی بيشتر است.
جدول ( ) :آمارههای توصیفی () 331- 331
میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

ارز

واردات محصوالت دارویی (ده ميليارد ریال)

221/10

83/33

033/03

33/33

متغیر
ارز

واردات تجهيزات پزشکی (ده ميليارد ریال)

32/30

1/33

831/30

0/31

نرخ مرثر واقهی ارز

203/02

303/31

332/00

30/31

توليد نالالص ملی واقهی (ميليارد ریال)

283081/1

218180/8

831321/0

323130/3

درومد ندت (ميليارد ریال)

83300/12

3383/30

331182/8

818/0

نسبت شالص قيمت واردات به شالص قيمت گروه بهداشت و درمان

2/12

2/10

8/33

3/30

حق بيمه درمان توليدي (ميليارد ریال)

123/02

33/10

3331/33

0/31

منبع :محاسبات محققين
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 - -4نتایج آزمون ریشه واحد
براي بررسی ایستایی متغيرها از وزمونهاي ریشه واحد دیکی -فولر تهميم یافته ( )ADFو فيليپس-
پرون ( )PPاستداده شده است .نتایج هر دو وزمون نشان میدهد که متغيرها در ساح غير ایستا بوده
و بهد از یک بار تداضنگيري در ساح مهناداري  %3ایستا میشوند .با توجه به اینکه هيچکددام از
متغيرها جمهی از درجه دو نمیباشند از رو

وزمون کرانهها براي بررسی وجود راباده همجمهدی

ميان متغيرها استداده میشود.
 -3-4نتایج آزمون کرانهها
در ادامه به بررسی همجمهی بين متغيرهاي مدل پردالته شدده اسدت .بده تبهيدت از قداتيرهیاوغلدو

3

( )2003و با توجه به قاعده ماالهات تجربی براي کمتر از  30داده ،براي وماره  Fاز مقادیر بحراندی
نارایان ( )2003استداده شده است .وماره به دست ومده از این وزمون بدراي مددل تقاضداي واردات
محصوالت دارویی برابر با  8/33میباشد که در ساح اهمينان  33درصد بزر تر از مقدار بحرانی
کرانه باال ( )8/11است .وماره بهدست ومده از این وزمدون بدراي مددل تقاضداي واردات تجهيدزات
پزشکی برابر با  3/81است که در ساح اهمينان  33درصد بدزر تدر از مقددار بحراندی کرانده بداال
( )8/11میباشد .بنابراین ،بدون توجه به درجه همجمهی متغيرها فر

صددر مبندی بدر عددم وجدود

ارتبا بلندمدت بين متغيرها در هر دو مدل رد میشود.
 -4-4نتایج برآورد مدلها
 - -4-4نتایج برآورد مدل تقاضای واردات محصوالت دارویی
نتایج تخمين ضدرائب بلندد مددت مددل تقاضداي واردات محصدوالت دارویدی بدا اسدتداده از رو
 ARDLدر جدول ( )2وورده شده است .مشاهده میشود که احتمدال مربدو بده ضدریب لگداریتم
توليد نالالص ملی در ساح  ،%3ضریب لگداریتم ندرخ ارز مدرثر واقهدی در سداح  %30و ضدریب

1

). Katircioglu (2009
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لگاریتم حق بيمه درمان توليدي در ساح  %3مهنیدار است و بيانگر این اسدت کده ندرخ ارز مدرثر
واقهی یکی از عوامن تأثيرگذار بر واردات محصوالت دارویی بوده است.
جدول ( ) :تخمین ضرائب بلند مدت مدل تقاضای واردات محصوالت دارویی با استفاده از روش ARDL
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال

***2/01

0/11

1/30

0/008

- 0/031

0/33

- /30

0/333

لگاریتم نرخ ارز مؤثر واقعی )(LREERt

*- 3/31

0/31

- 2/00

0/033

لگاریتم حق بیمه درمان تولیدی )(LINSt

**0/82

0/30

2/83

0/021

0/20

0/11

0/80

0/130

لگاریتم تولید ناخالص ملی )(LGNPt
لگاریتم نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص
قیمت گروه بهداشت و درمان )(LTTt

لگاریتم درآمدهای نفتی )(LOILt

***  ** ،و * به مدهوم مهنیداري ضریب مربوهه به ترتيب در ساح  %3 ،%3و  %30میباشد.

براساس نتایج جدول  2تأثير کليه متغيرهاي توضيحی بر واردات دارو در بلندمدت ماابق بدا انتظدار
تئوریک میباشدد .یدک درصدد افدزایش در توليدد نالدالص ملدی باعدث لواهدد شدد کده واردات
محصوالت دارویی  2/01درصد افزایش یابد .این نتيجه نشان میدهد کده کشدش درومددي تقاضدا
براي واردات محصوالت دارویی مثبت و بزر تر از یک میباشد .کشدش درومددي تقاضدا بدراي
واردات محصوالت دارویی در کوتاهمدت برابر با  0/33میباشدد کده کوهدکتدر از مقددار ون در
بلندمدت است .این نتيجه حاکی از این است که مين نهدایی بده واردات در بلندمددت بدزر تدر از
کوتاه مدت میباشد و نشان دهنده این است که تغيير درومد در یک دوره موقتی تلقدی مدیشدود و
اثر زیادي روي واردات نمیگذارد .تأثير نسبت شالص قيمدت واردات بده شدالص قيمدت گدروه
بهداشت و درمان در بلندمدت و کوتاهمدت مندی بوده و عليرغم سازگار بودن با تئدوري ،از لحداظ
وماري مهنیدار نيست .قدرمالق ضریب این نسبت در بلندمدت بزر تر از کوتاهمددت مدیباشدد.
کشش تقاضاي واردات محصوالت دارویی نسبت به ندرخ ارز مدرثر واقهدی در کوتداهمددت و بلندد
مدت مندی بوده و بيان گر این است که با کداهش ارز

ریدال در مقابدن سدبد ارزهداي کشدورهاي

هرف تجاري تقاضاي واردات دارو هم در کوتاهمدت و هم در بلندمددت کداهش یافتده اسدت .بده
هور کلی ،در بلندمدت یک درصد افزایش نرخ مرثر واقهی ارز به  3/31درصد کاهش در واردات
محصوالت دارویی منجر لواهد شد .این مالب حاکی از این اسدت کده عددم حمایدت از واردات
این اقالم در مقابن افزایش الير ندرخ ارز واردات دارو را بده شددت کداهش لواهدد داد .از هدرف
دیگر ،با توجه به اینکه برلی مواد اوليده داروهداي توليدد دالدن و همچندين تجهيدزات مدورد نيداز
صنهت دارویی از لارک تأمين میشود ،با افزایش نرخ ارز هزینده توليدد شدرکتهداي داللدی و در

80

تأثير افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشکی

نتيجه قيمت توليد دارو در دالن کشور نيز افدزایش لواهدد یافدت .لدذا بایسدتی باندک مرکدزي ارز
مورد نياز بخش دارو را با نرخ دولتی تأمين کند ،در غير این صورت و بدون حمایت دولدت ،بقداي
صنایع دارویی تهدید میشود و با افزایش شدید قيمت محصوالت دارویی وارداتی سالمت جامهده
به لار لواهد افتاد .ضریب لگاریتم حق بيمه درمان توليدي در بلندمدت مثبت و از لحاظ ومداري
مهنیدار است .این نتيجه گيري مرید این است که با افزایش پوشش بيمه درمان تقاضا براي واردات
دارو افزایش مییابد که با تئوري نيز سازگار است .در نهایدت ،نتدایج بدروورد مددل حداکی از ایدن
است که در بلندمدت و کوتاهمدت درومدهاي ندتی با تقاضاي واردات دارو راباه مسدتقيمی دارد،
هر هند که این تأثير از لحاظ وماري مهنیدار نيست.
در جدول  1نتایج تخمين مدل تصحيح لاا بدا اسدتداده از رو

 ARDLبدراي مددل انتخدابی ارائده

شده است .همانگونه که مشاهده میشود ضرایب مربو به متغيرهاي توليد نالالص ملدی واقهدی و
نرخ ارز مرثر واقهی در ساح  3درصد مهنادار است .ضریب جملده تصدحيح لادا  -0/81تخمدين
زده شده است ،که کامالً مهنادار و ماابق انتظار میباشد و نشان میدهد که در هر سدال  81درصدد
از عدم تهادل کوتاهمدت واردات محصوالت دارویی براي رسيدن به تهادل بلندمدت تهددین مدی-
شود که سرعت تهدین نسبتاً لوبی محسوب میشود.
جدول ( :)3مدل تصحیح خطا بر اساس مدل تقاضای واردات محصوالت دارویی
ضریب

انحراف
معیار

آماره t

سطح
احتمال

لگاریتم تولید ناخالص ملی )(LGNPt

**0/33

0/13

2/13

0/023

لگاریتم نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص قیمت
گروه بهداشت و درمان )(LTTt

- 0/08

0/13

- 0/33

0/330

لگاریتم نرخ ارز مؤثر واقعی )(LREERt

**- 0/83

0/22

- 2/23

0/011

لگاریتم حق بیمه درمان تولیدی )(LINSt

**0/33

0/32

3/83

0/383

0/33

0/23

0/803

0/133

**- 0/81

0/30

- 2/33

0/030

SB.C=- 11/23

F*=2/18

S.E.R=0/33

AK.C =- 13/33

D.W=2/01

RSS=3/23

متغیر

لگاریتم درآمدهای نفتی )(LOILt
جزء تصحیح خطا )(ECTt-1

** و * به مدهوم مهنیداري ضریب مربوهه به ترتيب در ساح  %3و  %30میباشد.
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در ادامه وزمونهاي تشخيصی مدل ) ARDL(1,0,0,0,0,0انجدام شدده اسدت .بدا توجده بده احتمدال
مربو به ضریب  Fو الگرانژ که به اندازه کافی بزر
باشند فر

بوده و بدهترتيدب ( )0/313و ( )0/311مدی-

همسانی واریانس در بين اجزاء الالل را نمیتوان رد نمود ،بنابراین ناهمسانی واریانس

در بين اجزاء الالل وجود ندارد .همچنين با توجه به احتمال مربو به ضدریب الگراندژ و  Fکده بده
ترتيب ( )0/333و ( )0/101میباشند ،فرضيه صدر مبنی بر عددم وجدود لودهمبسدتگی سدریالی در
اجزاء الالل را نمیتوان رد نمود .در ادامه ،از ترسديم نمودارهداي  CUSUMو  CUSUMQجهدت
بررسی ثبات ضرائب مدل ) ARDL(1,0,0,0,0,0استداده شده است .با توجه بده ایدنکده بدر اسداس
نمودارهاي  1و  8منحنی ترسيم شده در هيچ نقاهاي لدارک از لادو مربدو بده مقدادیر بحراندی
نيست ،در ساح  %3عددم وجدود شکسدت سدالتاري و ثبدات ضدرائب مددل  ARDLدر بلندمددت
پذیرفته میشود.

Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals

نمودار  :3ترسیم  CUSUMجهت بررسی ثبات ضرایب در مدل تقاضای واردات محصوالت دارویی
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The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

Plot of Cumulative Sum of Squares
of Recursive Residuals

نمودار  :4ترسیم  CUSUMQجهت بررسی ثبات ضرایب در مدل تقاضای واردات محصوالت دارویی
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The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 - -4-4نتایج برآورد مدل تقاضای واردات تجهیزات پزشکی
نتایج تخمين ضرائب بلندمدت مدل تقاضاي واردات تجهيزات پزشکی با استداده از رو

ARDL

در جدول ( )8وورده شده است .مشاهده مدیشدود کده احتمدال مربدو بده ضدریب لگداریتم توليدد
نالالص ملی و ضریب لگاریتم نرخ ارز مرثر واقهی در ساح  %3و ضریب لگاریتم نسبت شدالص
قيمت واردات به شالص قيمت گروه بهداشت و درمان در ساح  %30مهنیدار است و بيانگر ایدن
است که نرخ ارز مرثر واقهی یکی از عوامن تأثيرگذار بر واردات تجهيزات پزشکی بوده است.
نتایج تخمين مدل تصحيح لاا در جدول ( )3ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود
ضرایب مربو به متغيرهاي توليد نالالص ملی واقهی و نرخ ارز مرثر واقهی در ساح  30درصد
مهنیدار است .ضریب جمله تصحيح لاا  -0/12تخمين زده شده است ،که کامالً مهنادار و ماابق
انتظار میباشد و نشان میدهد که در هر سال  12درصد از عدم تهادل کوتاهمدت واردات
تجهيزات پزشکی براي رسيدن به تهادل بلندمدت تهدین میشود که سرعت تهدین نسبتاً پایينی
محسوب میشود.
جدول ( :)4تخمین ضرائب بلند مدت مدل تقاضای واردات تجهیزات پزشکی با استفاده از روش ARDL
ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال

لگاریتم تولید ناخالص ملی )(LGNPt

***1/31

0/30

1/38

0/003

لگاریتم نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص

*- 3/33

3/03

- 3/01

0/033

لگاریتم نرخ ارز مؤثر واقعی )(LREERt

***- 2/33

0/11

- 1/23

0/001

لگاریتم درآمدهای نفتی )(LOILt

- 0/032

3/01

- 0/033

0/333

متغیر

قیمت گروه بهداشت و درمان )(LTTt

*** و * به مدهوم مهنیداري ضریب مربوهه به ترتيب در ساح  %3و  %30میباشد.

جدول ( :)3مدل تصحیح خطا بر اساس مدل تقاضای واردات تجهیزات پزشکی
ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال

لگاریتم تولید ناخالص ملی )(LGNPt

*3/03

0/38

3/31

0/003

لگاریتم نسبت شاخص قیمت واردات به شاخص

- 0/12

0/33

- 3/23

0/211

لگاریتم نرخ ارز مؤثر واقعی )(LREERt

*- 0/00

0/11

- 3/33

0/033

لگاریتم درآمدهای نفتی )(LOILt

- 0/008

0/18

- 0/03

0/333

جزء تصحیح خطا )(ECTt-1

**- 0/12

0/38

- 2/20

0/012

متغیر

قیمت گروه بهداشت و درمان )(LTTt

** و * به مدهوم مهنیداري ضریب مربوهه به ترتيب در ساح  %3و  %30میباشد.

30

مجله علمی – پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 3131

بر اساس نتایج جدول ( )8تأثير کليه متغيرهاي توضيحی بر واردات تجهيزات پزشکی در بلندمددت
ماابق با انتظار تئوریک میباشد .یک درصد افزایش در توليد نالالص ملی باعث لواهدد شدد کده
واردات تجهيزات پزشکی  1/31درصد افزایش یابد .این نتيجه نشان میدهد کده کشدش درومددي
تقاضا براي واردات تجهيزات پزشکی مثبت و بزر تر از یک میباشدد .کشدش درومددي تقاضدا
براي واردات تجهيزات پزشکی در کوتاهمدت برابر با  3/03میباشد که کوهکتر از مقدار ون در
بلندمدت است .این نتيجه حاکی از این است که مين نهدایی بده واردات در بلندمددت بدزر تدر از
کوتاهمدت میباشد و نشاندهنده این است که تغيير درومد در یک دوره موقتی تلقی میشود و اثر
زیادي روي واردات نمدیگدذارد .تدأثير نسدبت شدالص قيمدت واردات بده شدالص قيمدت گدروه
بهداشت و درمان در بلندمدت مندی و مهنیدار بوده و با تئوري نيز سدازگار اسدت .افدزایش نسدبت
قيمت واردات به شالص قيمت گروه بهداشت و درمان به مدهدوم گدرانتدر شددن نسدبی کاالهداي
وارداتی یا ارزانتر شدن نسبی کاالهاي توليد در دالن میباشد .لدذا بدا افدزایش نسدبت مدذکور در
بلندمدت تقاضا براي واردات تجهيزات پزشکی کاهش و تقاضا بدراي محصدوالت دالدن افدزایش
مییابد .ضریب این نسبت در کوتاه مدت از لحاظ وماري مهنیدار نيست .کشش تقاضداي واردات
تجهيزات پزشکی نسبت به نرخ ارز مرثر واقهی در کوتاه مدت و بلند مدت منددی بدوده و بيدانگدر
این است که بدا کداهش ارز

ریدال در مقابدن سدبد ارزهداي کشدورهاي هدرف تجداري تقاضداي

واردات تجهيزات پزشکی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت کاهش یافته است .به هورکلی ،در
بلندمدت یک درصد افزایش نرخ مرثر واقهدی ارز بده  2/33درصدد کداهش در واردات تجهيدزات
پزشکی منجر لواهد شد .در نهایت ،نتایج بدروورد مددل حداکی از ایدن اسدت کده در بلندمددت و
کوتاهمدت درومدهاي ندتی از لحاظ وماري تأثير مهنیداري بر واردات تجهيزات پزشکی ندارد.
در ادامه وزمونهاي تشخيصی مدل ) ARDL(1,0,0,0,0انجام شده است .با توجه به احتمال مربو
به ضریب  Fو الگرانژ که به اندازه کافی بدزر
فر

بدوده و بده ترتيدب ( )0/322و ( )0/332مدیباشدند

همسانی واریانس در بين اجزاء الالل را نمیتوان رد نمدود ،بندابراین ناهمسدانی واریدانس در

بين اجزاء الالل وجود ندارد .همچنين با توجه بده احتمدال مربدو بده ضدریب الگراندژ و  Fکده بده
ترتيب ( )0/100و ( )0/ 183میباشند ،فرضيه صدر مبنی بر عدم وجدود لودهمبسدتگی سدریالی در
اجزاء الالل را نمیتوان رد نمود .در ادامه ،از ترسديم نمودارهداي  CUSUMو  CUSUMQجهدت
بررسی ثبات ضرائب مدل ) ARDL(1,0,0,0,0,0استداده شده است .با توجه بده ایدنکده بدر اسداس
نمودارهاي  3و  1منحنی ترسيم شده در هيچ نقاهاي لدارک از لادو مربدو بده مقدادیر بحراندی
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نيست ،در ساح  %3عددم وجدود شکسدت سدالتاري و ثبدات ضدرائب مددل  ARDLدر بلندمددت
پذیرفته میشود.
Plot of Cumulative Sum of Recursive
مدل تقاضای واردات تجهیزات پزشکی
نمودار  :3ترسیم  CUSUMجهت بررسی ثبات ضرایب در
Residuals
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The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

Plot of Cumulative Sum of Squares
of Recursive Residuals

نمودار  :1ترسیم  CUSUMQجهت بررسی ثبات ضرایب در مدل تقاضای واردات تجهیزات پزشکی
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The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

 -3نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به تغييرات الير نرخ ارز  ،هدف این تحقيق بررسی وثار افزایش نرخ ارز بدر واردات دارو و
تجهيزات پزشکی بود .بدین منظور از دادههاي دوره زمدانی  3131-3133جهدت بدروورد تقاضداي
واردات دارو و تجهيزات پزشکی در دو مدل جداگانه استداده شد .نتایج بروورد مدلهدا حداکی از
این است که در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز بر تقاضاي واردات محصوالت پزشکی و
دارویی تأثير مندی مهنیداري دارد ،به هوريکه در کوتاه مدت و بلند مدت یدک درصدد افدزایش

32

مجله علمی – پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال ششم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 3131

در نرخ مرثر واقهی ارز به ترتيب به  0/83و  3/31درصد کاهش در واردات محصوالت دارویدی و
 0/00و  2/33درصد کاهش در واردات تجهيزات پزشکی منجر لواهد شد .نتایج نشان دهنده ایدن
است کده واردات دارو و تجهيدزات پزشدکی در کوتداه مددت و بلندمددت بده هدور مهندیداري بده
درومدهاي ندتی وابسته نيست .در مجموع مدیتدوان گددت کده تغييدرات ندرخ ارز یدک متغيدر مهدم
تأثيرگذار بر واردات دارو و تجهيزات پزشکی بوده و عدم حمایت از این صنایع در مقابن افدزایش
الير نرخ ارز ،واردات دارو و تجهيزات پزشدکی را بده شددت کداهش داده و ضدمن تهدیدد بقداي
صنایع دارویی ،سالمت جامهه را نيز به لار میاندازد .لذا ،پيشنهاد میشود با تخصيص یارانده دارو
افزایش قيمت دارو و تجهيزات پزشکی که به علت تغيير نرخ ارز به وجود ومده است ،جبران شود.

تأثير افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشکی
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منابع و مآخذ
الف :منابع و مآخذ فارسی
 .3پریزن ،وحيده .و اسماعيلی ،عبدالکریم (" .)3130بررسی عامن هاي مرثر بر تقاضاي واردات فروورده
هاي دامی در ایران" .اقتصاد کشاورزي (اقتصاد و کشاورزي) .80-13 :)3(2
 .2پهلوانی ،مصيب .دهمرده ،نظر .و حسينی ،سيدمهدي (" .)3131بررسی عوامن مرثر بر تقاضاي واردات
ایران به تدکيک کاالهاي واساهاي ،سرمایهاي و مصرفی" .فصدلنامه اقتصداد مقدداري (فصدلنامه بررسديهاي
اقتصادي).320-303:)1(4 .
 .1توفيقی ،حميد .و محرابيان ،وزاده (" .)3133بررسی عوامن مرثر بر تقاضاي واردات کاالهاي مصدرفی،
سرمایهاي و واساهاي" .پژوهشهاي اقتصادي ایران .08-30 :)31(4
 .8جالل وبادي ،اسداله .عزیزنژاد ،صمد .و مستقيمی ،محمودرضا (" .)3131اثر متغيرهاي کالن اقتصدادي
بر واردات کاالهاي واساهاي -سرمایهاي صنهت ایران" .پژوهشنامه اقتصادي .303-00 :)3(7
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