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 بررسي عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت كشاورزي ايران

  1پورمهديه همايون ،سيد صفدر حسيني

 تاريخ دريافت:  1391/11/22                                                                             تاريخ پذيرش:1391/12/25   

 

 چكيده

  

و  يدجد يدر تكنولوژ گذارييهسرما يبرا يارز يدرآمدها ينمنبع تأم و يمهم در توسعه اقتصاد يهالفهؤاز م يكي يتجارت خارج

هاي اخير وجود نوسان قيمتي در بازار نفت، درآمد ارزي كشور را با تغييرات در سال .باشديم اقتصاد كشور يديتوان تول يشافزا

ي و اهميت و تأكيد بر تنوع در محصوالت صادرات يجادازيادي روبرو كرده و اقتصاد كشور را متاثر ساخته است و اين مطلب لزوم 

به تجارت بخش كشاورزي با توجه به اهدافي همچون در اين بين توجه . دهدتجارت محصوالت غيرنفتي را به وضوح نشان مي

 يك يريگشكل يجا كه الزمهاز آن. خودكفايي و امنيت غذايي و امكان ارزآوري باالي اين بخش اقتصادي حائز اهميت است

توانند يها بدون شناسايي و تشخيص عوامل مؤثر و مهم نمو اين سياست مناسب است هايياستاتخاذ س ي،بخش توانمند كشاورز

در بررسي پيش رو  .ه استپرداخت يرانا يمحصوالت كشاورزصادرات عوامل مؤثر بر  بررسيبه  حاضر ياتخاذ گردند، مطالعه

عوامل موثر بر صادرات محصوالت كشاورزي ايران در چارچوب الگوهاي سري زماني با استفاده از الگوي تصحيح خطاي برداري 

هاي نسبي، نرخ ارز حقيقي، رابطه مبادله تجاري و ارزش افزوده ان داد متغيرهاي شاخص قيمتنتايج نش. مورد بررسي قرار گرفت

بخش كشاورزي اثر مثبت و معني دار و همچنين متغير توليد ناخالص داخلي كشورهاي طرف تجارت محصوالت كشاورزي اثر 

 اثر داد نشان) هاتكانه اثر( يآن العملعكس توابع جينتاهمچنين . منفي و معني داري بر صادرات محصوالت كشاورزي ايران دارند

 به و مستهلك دوره 2كمتر از  از پسصادرات محصوالت كشاورزي  بر يحيتوض يرهايمتغ يسو از اريمع انحراف كي يهاتكانه

  .است محسوسصادرات محصوالت كشاورزي  يالگو بودن داريپا گر،يد عبارت به. كننديم ليم صفر سمت

  

 JEL:Q17بندي  طبقه

 .صادرات ، محصوالت كشاورزي، الگوهاي سري زماني، ايران :هاي كليديواژه

  

                                                 
اسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه نارغ التحصيل كارشف و  به ترتيب استاد گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران. 1

  .تهران

M_homayunpour@yahoo.com 
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   مقدمه

ها و استعدادهاي مادي و معنوي جامعه در راستاي گيري از تمام امكانات، توانمنديي اقتصادي با بهرهتوسعه

الملل يكي از معيارهاي  ينب يتعامل با بازارهااز اين رو . گرددن نيازهاي داخلي و خارجي ميسر ميتامي

سياست گذاري بازارها و عوامل مؤثر بر تجارت جهت  ينبه ا يوستنپ يچگونگ ييافتگي است و بررستوسعه

   .استبرخوردار  ييباال يتاز اهم الملليينتعامالت ببهتر به منظور 

 يدرآمدها ينمنبع تأم يتجارت خارج. است يمهم در توسعه اقتصاد يهالفهؤاز م يكي يرجتجارت خا

 يتجارت ابزار. باشديم اقتصاد كشور يديتوان تول يشو افزا يدجد يدر تكنولوژ گذارييهسرما يبرا يارز

شد و توسعه موتور ر نوانبوده و به ع يورو بهره يكارائ يشكار، افزا يمتقس ي،جهت گسترش بازار داخل

در  ياريعهاي تجارت خارجي، معنوان يكي از مؤلفهبه يتجار تراز ).1380 ي،فرهاد(كند يعمل م ياقتصاد

معادل ارزش  بايستياز خود ميواردات مورد ن يمال ينتأم ياست و هر كشور برا يتوان اقتصاد يابيارز

كشور در  يك يتراز تجار يراز. يدنما خود را حفظ يتجار تا موازنه يدواردات، كاال و خدمات صادر نما

  ).1373اسدي، (داشته باشد  يكسر توانديبلندمدت نم

به تراز  ينگاه. حاصل از صادرات نفت دارد يارز يبه درآمدها يدشد يوابستگ يرانا يتجارت خارج جريان

قرار ندارد  يناسبم يگاهدر جا ياز نظر تجارت جهان يرانكه ا دهديمختلف نشان م يهادر سال يرانا يتجار

منظور نشود، تراز  يدر محاسبه تراز تجار ينفت ياگر درآمدها يكهبطور). 1389ايران،  يآمار بانك مركز(

 يبرا يبه صادرات محصوالت نفت يرانا ياتكا يانگرب يتواقع ينا. خواهد بود يها منفتمام سال يبرا يتجار

و افزايش مصرف داخلي نفت، درآمد حاصل از  همچنين با توجه به رشد جمعيت. است يكسب درآمد ارز

بنابراين افزايش صادرات غيرنفتي به منظور تامين درآمد ارزي . نفت در آينده اندك و ناكافي خواهد بود

 ينوع كاال يدرباره ينگرش كل يراندر ا. الملل بسيار حائز اهميت استكشور و توسعه تعامالت بين

 يشترمورد توجه ب يت باالبودن ارزش افزوده، همواره صادرات بخش صنعتاست كه به عل ياگونهبه يصادرات

درحاليكه شرايط آب . شده است يتوجه كمتر يقرار گرفته و به صادرات محصوالت كشاورز گذارانياستس

به نحوي كه . و هوايي ايران باعث موقعيت ممتاز محصوالت كشاورزي از لحاظ قيمت و كيفيت شده است

كشور  ينفتيردرصد صادرات غ 40 يانگين، به طور م1387 يال 1341 يهاسال يط ياورزبخش كش صادرات

از آنجائيكه بخش كشاورزي در ايران داراي  ينبنابرا ).1388مركز آمار ايران، (را به خود اختصاص داده است 

باشد، هاي مهمي چون تنوع آب و هوايي، تنوع زمين، نيروي كار ارزان و غيره ميها و مشخصهمزيت
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-همچنين با توجه به روند جهاني. آوري پيچيده و امكانات گسترش توليد داردوابستگي كمتري به داشتن فن

شدن و نوسانات درآمدهاي ارزي كشور و كسري تجاري در تجارت محصوالت كشاورزي الزم است 

وني است، انجام هايي در حوزه افزايش صادرات محصوالت كشاورزي كه تابع عوامل گوناگگذاريسياست

و اين  مناسب است هايياستاتخاذ س ي،بخش توانمند كشاورز يك يريگشكل يجا كه الزمهاز آن .پذيرد

جهت  حاضر يتوانند اتخاذ گردند، مطالعهها بدون شناسايي و تشخيص عوامل مؤثر و مهم نميسياست

بر بازارهاي جهاني، نوسعه يافتگي  ي، امنيت غذايي، تسلطكشاورز محصوالت دستيابي به اهداف خودكفايي

ساله  20توسعه و سند چشم انداز  يهابه منظور تحقق اهداف برنامهدر بخش كشاورزي  و ارز آوري بيشتر

 يعوامل مؤثر بر تجارت محصوالت كشاورز يلو تحل ييشناسا ايمناسب بر يمتدولوژ ينبه تدو ،كشور

  . پرداخته است يرانا

هاي ورزي به عنوان زير بخش صادرات محصوالت غيرنفتي طي اين سالارزش صادرات محصوالت كشا

 و همچنين  سهم 1387ميليون دالر در سال  3250به مقدار  1360ميليون دالر در سال  167از   87-1360

 9/17به  1360درصد در سال  6/2ها از صادرات محصوالت كشاورزي از محصوالت غيرنفتي طي اين سال

 .ها روندي صعودي داشته استافزايش يافته است كه طي اين سال 1387درصد در سال 

در زمينه بررسي عوامل موثر بر صادرات محصوالت كشاورزي به صورت تك محصولي مطالعات بسياري 

اي تحت ، در مطالعه)1379(صومه رضاييبه طور مثال،  .انجام گرفته كه به تعدادي از آن اشاره شده است

هاي عرضه و تقاضاي صادرات پسته موثر بر صادرات پسته ايران اقدام به تخمين كششعنوان بررسي عوامل 

 بهقيمت صادراتي  نسبت مقدار تقاضا براي صادرات پسته ايران، او در الگوي تجربي خود از. است نموده

براي ، مقدار عرضه )ريال به دالر(ي كشورهاي واردكننده، نرخ مبادله ارز قيمت جهاني، درآمد سرانه

صادرات، ارزش افزوده پسته صادراتي ايران، متغير موهومي براي سه سال اول انقالب، متغير موهومي براي 

، به )1381(خليليان و فرهادي . استفاده كرده استهاي اول و دوم توسعه اقتصادي هاي مربوط به برنامهسال

با استفاده از تحليل سري  1341-78هاي بررسي عوامل موثر بر صادرات بخش كشاورزي ايران طي سال

در الگوي مورد استفاده در اين پژوهش، لگاريتم ارزش صادرات  .هاي همگرايي پرداختندزماني و تكنيك

نسبت شاخص قيمت كاالهاي صادراتي به شاخص قيمت كاالهاي (هاي نسبي قيمت محصوالت كشاورزي،

شاخصي از (خلي، لگاريتم مصرف بخش خصوصي لگاريتم توليد ناخالص دا ،)توليد و مصرف شده در داخل

از  ،و متغير مجازي انقالب) دالر بر حسب ريال(لگاريتم نرخ ارز موثر صادراتي  ،)ميزان تقاضاي داخلي
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 .انددر نظر گرفته شده) بر حسب دالر امريكا(متغيرهاي موثر بر ارزش صادرات محصوالت كشاورزي 

يمتي و عوامل غير قيمتي بر صادرات غير نفتي را مورد مطالعه و ، نقش عوامل تاثير گذار ق)1383(شاكري 

نرخ ارز آزاد و نرخ (براي اين منظور، صادرات غير نفتي تابعي از دو متغير قيمتي . پژوهش قرار داده است

در اين مطالعه از الگوي خود . انددر نظر گرفته شده) پذيريوري و رقابتبهره(و دو متغير مبنايي ) تورم

دهد كه نتايج حاصل از برآورد اين الگو نشان مي. استفاده شده است) ARDL(ي توزيعي ضيح وقفهتو

وابسته بوده، اما ) پذيريوري و رقابتبهره(صادرات غير نفتي به طور اساسي به وضعيت متغيرهاي مبنايي 

- نمي بل مالحظه و تعيين كنندهمتغير قيمتي نرخ ارز آزاد، اگرچه بر صادرات اثر مثبتي دارد اما اين تاثير قا

بررسي  1358-81هاي ، عوامل موثر بر صادرات پسته ايران را در طي سال)1383(محمودزاده و زيبايي . باشد

ها، قيمت داخلي محصول، در الگوي آن. ي صادرات پسته انجام دادندكرده و يك تحليل همجمعي عرضه

ز متغيرهاي مستقل و مقدار تقاضاي جهاني براي صادرات شاخص درآمد واقعي واردكنندگان و نرخ واقعي ار

نتايج اين مطالعه نشان دهنده آن است كه تغييرات نرخ ارز در كوتاه مدت و بلند مدت . باشدمتغير وابسته مي

ي صادرات پسته ندارد، اما ضريب متغير قيمت خرده فروشي پسته در بلند مدت داري بر عرضهتاثير معني

هاي صادرات پسته ايران با استفاده ها و رهيافت، چالش)1385(عزيزي و يزداني . استبت بودهدار و مثمعني

در اين پژوهش متغيرهاي توليد داخلي پسته، توليد . اندصادراتي آن بررسي كرده از برآورد تابع عرضه

در نظر  1970-2002هاي طي سالي صادراتي پسته ناخالص ملي و نرخ مبادله ارز از عوامل موثر بر عرضه

، توابع عرضه و تقاضاي صادرات خرماي ايران را با استفاده از )1385(كاظم زاده و ابونوري . اندگرفته شده

نتايج حاصل از مطالعه . برآورد كردند 1350-82هاي و آمار سري زماني سال الگوي سيستم معادالت همزمان

قيمت نسبي صادرات خرما، نرخ ارز، ميزان توليد خرما نشان داد در تابع تقاضاي صادرات خرما، متغيرهاي 

، در )1387(توحيدي . در ساير كشورها، ميزان صادرت خرما و متغير مجازي جنگ معنيدار شده است

است تا ضمن بررسي روند  ي خود با عنوان بررسي عوامل موثر بر صادرات ميگو در ايران، كوشيدهمطالعه

اين مطالعه . ن و جهان به بررسي عوامل موثر بر صادرات ميگو در ايران بپردازدتوليد و صادرات ميگو در ايرا

كشور اسپانيا، امارات، ژاپن، ايتاليا، انگلستان، فرانسه و پرتقال انجام شده  7و در مورد  1374-83طي دوره 

ت صادراتي متغيرهاي موثر مورد مطالعه بر صادرات ميگو در اين تحقيق، نسبت قيمت جهاني به قيم. است

، به بررسي عملكرد )1987( باند .ميگو، توليد ناخالص داخلي كشورهاي عمده واردكننده و نرخ مبادله است

در اين مطالعه، تقاضا و . صادرات كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر صادرات كاالهاي اوليه پرداخته است
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قيمت كاالهاي صادراتي، درآمدكشورهاي عرضه صادرات هر كاال تابعي از متغيرهاي سطح قيمت داخلي، 

. هاي عرضه در نظر گرفته شده است) شوك(وري كل و تكانه وارد كننده، نرخ ارز، شاخص ظرفيت بهره

برآورد  1960-92، الگوي تقاضاي واردات و عرضه صادرات را براي دوره )1998(بهمني اسكويي و نيرومند 

ارزش صادرات كه با قيمت صادراتي تورم زدايي شده  يرهاياز متغالگوي عرضه صادراتي در . اندنموده

بر حسب ارزش هر واحد (، سطح قيمت جهاني )شاخصي از ارزش صادرات(است، قيمت صادرات 

فاده است) شاخصي از توليدات صنعتي در كشورهاي صنعتي(و درآمد جهاني ) صادرات در كشورهاي صنعتي

هاي طي سالاثر تغيير نرخ ارز بر تجارت محصوالت كشاورزي را ، در مطالعه خود )2002(اردن . اندنموده

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان . مورد بررسي قرار دادبا استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري  99-1971

، در پژوهشي تحت عنوان برآورد توابع )2003(مرور  .داد كه تجارت كشاورزي تحت تاثير نرخ ارز است

ه صادرات كاالهاي سنتي در كرواسي به برآورد توابع عرضه و تقاضا در اين كشور پرداخت وتقاضاي واردات 

در اين مطالعه، در تابع تقاضاي صادرات، متغيرهاي درآمد سرانه در كشورهاي وارد كننده، قيمت . است

فيدان . دباشنكاالهاي صادراتي و قيمت كاالهاي جانشين در كشورهاي وارد كننده، متغيرهاي مستقل مي

مورد بررسي  1970-2004هاي طي سال ، در مطالعه خود اثر نرخ ارز را بر تجارت كشاورزي تركيه)2006(

به اين منظور ابتدا توابع عرضه صادراتي و تقاضاي وارداتي محصوالت كشاورزي كشور تركيه را . قرار داد

تاه مدت ميان نرخ ارز و ساير متغيرهاي روابط بلندمدت و كو VARبرآورد نمود و سپس با استفاده از الگوي 

  . موثر بر صادرات و واردات كشاورزي را بررسي نمود

با توجه به گستردگي مطالعات انجام شده و نتايج به دست آمده از اين مطالعات، اهميت شناسايي عوامل 

راي گيريهاي دولت بتواند در تصميمموثر بر صادرات محصوالت كشاورزي مهم تلقي شده و مي

لذا در مطالعه حاضر، به تبعيت از اين مهم، به . سياستگذاريهاي كالن اقتصادي نقش بسيار مهمي را ايفا كند

  .بررسي عوامل و متغيرهاي موثر بر صادرات محصوالت كشاورزي پرداخته شده است

  

  :مباني نظري و روش تحقيق

هاي صادرات محصوالت كشاورزي طي سالمطالعه براي محاسبه عوامل موثر بر  مدل مورد استفاده در اين

در ادامه، ابتدا شكل كلي مدل . بر اساس مطالعات داخلي و خارجي پيش گفته، ارائه شده است 85-1355

ها بر صادرات محصوالت كشاورزي توضيح صادرات مورد استفاده متغيرهاي به كار رفته در مدل و اثر آن
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هاي  برآورد الگو به منظور بررسي ايستايي و غير ايستايي سريسپس، مباني نظري مربوط به . داده شده است

  .زماني متغيرهاي مورد استفاده و برآورد الگو ارائه شده است

به منظور برآمرد مدل ابتدا ايستايي متغيرها بررسي ميشود و در گام بعد براي بررسي روابط بلند مدت ميان 

از آنجا كه تعداد متغيرها بيش از دو متغير است استفاده از  .متغيرهاي الگو، مرتبه همگرايي بايد آزمون شود

  .يوسليوس بر روش انگل گرنجر ارجحيت دارد -آزمون يوهانسون

هاي بهينه و وجود روند و عرض از مبدأ در روابط همان طور كه گفته شد پيش از آزمون همگرايي بايد وقفه

هاي بهينه، بايد نخست، الگوي خود توضيح قفهبراي تعيين تعداد و. مدت و بلندمدت مشخص شودكوتاه

يوسليوس  -هاي الگو، از حالت چهارم آزمون يوهانسونبا توجه به وجود روند در سري. برداري برازش شود

مدت و روند و عرض از مبدأ در روابط بلندمدت است، كه بيانگر وجود عرض از مبدأ در روابط كوتاه

. پذير نيستد متغيرهاي الگو و حجم نمونه، انتخاب بيش از دو وقفه امكانبا توجه به تعدا. شوداستفاده مي

-گفته آزمون ميهاي در نظر گرفته شده توسط معيارهاي پيشبا دو وقفه برازش و وقفه VARبنابراين الگو 

  .شود

ناد شكل كلي مدل مورد استفاده كه مبناي برآورد و تخمين الگوي صادرات محصوالت كشاورزي است با است

ي صاحب نظران خارجي و داخلي و همچنين با استفاده از بر مباحث تئوريكي و مطالعات تجربي انجام شده

  : ، به صورت زير است)2006(و فيدان ) 1387(مطالعات توحيدي 

    )1(  ),,,,( TOTGWARERPXfX =
نرخ ارز : RERهاي نسبي؛ شاخص قيمت: PXشاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي؛ : Xكه در آن 

: TOTتوليد ناخالص داخلي كشورهاي طرف تجارت و : GWارزش افزوده بخش كشاورزي؛ : Aحقيقي؛ 

  .باشد رابطه مبادله تجاري مي

توان به صورت  چگونگي اثرگذاري هر يك از متغيرهاي مدل بر مقدار صادرات محصوالت كشاورزي را مي

  : زير توضيح داد

 مشهور اريبس ميمفاه از يكي اما دارد وجود مبادله يرابطه مورد در يمختلف فيتعار :رابطه مبادله تجاري

 خالص يمبادله يرابطه رد،يگيم قرار استفاده مورد زين يتجرب مطالعات ترشيب در معموالً كه مبادله يرابطه

 يمبادله  با را واردات از شترييب حجم كه است آن از يحاك خالص يمبادله يرابطه شيافزا. است 1ييكاال اي

                                                 
� - Net barter (or Commodity) terms of trade. 
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 يمبادله يرابطهدر نتيجه با افزايش  .)1389كازروني، ( آورد دست به توانيم صادرات از مشخص ريمقاد

 متيق شاخص بهنسبت  محصوالت كشاورزي صادرات متيقتجاري محصوالت كشاورزي، شاخص 

 با را محصوالت كشاورزي واردات از شترييب حجمتوان محصوالت كشاورزي افزايش يافته و مي واردات

كه اين موضوع باعث افزايش انگيزه  آورد دست به محصوالت كشاورزي صادرات از مشخص ريمقاد يادلهمب

تجاري محصوالت  يمبادله يرابطه مطالعه، نيا در. گرددجهت صادرات بيشتر محصوالت كشاورزي مي

 تواردا متيق شاخص به محصوالت كشاورزي صادرات متيق شاخص نسبت حاصل از ران،يا كشاورزي

  .آيدمي دست به 1379 يهيپا سال به محصوالت كشاورزي

)2(  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

I

I

PM

PX
TOT

 

تغيير در مقدار توليد ناخالص داخلي كشورهاي طرف  :توليد ناخالص داخلي كشورهاي طرف تجارت

و ) 1387(توحيدي . تواند شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي را دستخوش تغيير سازد تجارت مي

، محمودزاده و زيبايي )2003(، مرور )2006(عات خود و همچنين فيدان در مطال) 1379(رضايي صومعه 

در مطالعات خود به اهميت اين متغير در مقدار ) 1987(و باند ) 1998(، بهمني اسكويي و نيرومند )1383(

داري بر صادرات اشاره كرده و نشان دادند متغير توليد ناخالص داخلي كشورهاي واردكننده تاثير معني

عبارتست از  WG در اين مطالعه شاخص توليد ناخالص داخلي كشورهاي طرف تجارت. ت داردصادرا

به ) GDPw(نسبت مقدار توليد ناخالص داخلي كشورهاي عمده واردكننده محصوالت كشاورزي ايران 

، كه اين متغير به عنوان شاخص درآمدي اين كشورها در )WCPI(شاخص قيمت مصرف كننده اين كشورها 

  .شده است نظر گرفته

)3(  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

W

W
W CPI

GDP
G

 

هاي نسبيشاخص قيمت :هاي نسبي صادراتشاخص قيمت
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

W

I

PX

PX
PX

شاخص قيمت ، نسبت 

، يكي از متغيرهاي موثر و كليدي در تغيير كشورهاي طرف تجارت صادراتشاخص قيمت صادرات ايران بر 

، فيدان )1379(، رضايي صومعه )1387(توحيدي . باشدشاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي مي

در مطالعات خود به اهميت اين ) 1998(، بهمني اسكويي و نيرومند )1385(، كاظم زاده و ابونوري )2006(
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داري بر مقدار هاي نسبي تاثير معنياند و نشان دادند متغير شاخص قيمتمتغير در مقدار صادرات اشاره كرده

  . صادرات دارد

اورزي رونق بخش كشاورزي را به همراه افزايش ارزش افزوده بخش كش :ارزش افزوده بخش كشاورزي

شود كه اين عوامل در مجموع توان دارد و باعث افزايش توليد و بهبود كيفي محصوالت كشاورزي مي

دهد و با افزايش توان صادراتي مقدار صادرات محصوالت كشاورزي صادراتي بخش كشاورزي را افزايش مي

زوده بخش كشاورزي عبارتست از نسبت ارزش افزوده در اين مطالعه شاخص ارزش اف. يابدافزايش مي

  .بخش كشاورزي به توليد ناخالص داخلي ايران

)4(  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

I

I

GDP

AGRI
A

 

تواند شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي را  تغيير در مقدار نرخ ارز حقيقي مي :نرخ ارز حقيقي

از بين بردن تورش حاصل استفاده از نرخ ارز حقيقي به جاي نرخ ارز رسمي به منظور . دستخوش تغيير سازد

با افزايش مقدار نرخ ارز حقيقي درآمد . باشدهاي مورد بررسي مياز تورم و واقعي كردن نرخ ارز طي سال

يابد و اين موضوع موجب افزايش انگيزه صادركنندگان حاصل از صادرات محصوالت كشاورزي افزايش مي

ضرب مقدار متغير نرخ ارز حقيقي  از حاصل. گرددجهت افزايش مقدار صادرات محصوالت كشاورزي مي

نرخ ارز رسمي در نسبت شاخص قيمت مصرف كننده كشورهاي طرف تجارت بر شاخص قيمت مصرف 

  .آيدكننده ايران بدست مي

)5(  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

I

W

CPI

CPI
RRER

 

ي دوره. استفاده شده است Eviewsنرم افزاري    هاي مربوطه از بسته جهت برآورد مدل و انجام آزمون

آمار و اطالعات مورد نياز از بانك مركزي جمهوري اسالمي . باشدمي 1355-85هاي سال مطالعه مربوط به

، IMFالمللي پول  ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، صندوق بين

  .اندو اداره گمرك جمهوري اسالمي ايران جمع آوري شده FAOسازمان خواروبار جهاني 

 

  :بحثنتايج و  
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نتايج آزمون ايستايي . هاي زماني استبررسي متغيرهاي الگو در طول زمان، بيانگر وجود روند در سري 

در اين آزمون براي تعيين وقفه . آورده شده است 1يافته در جدول متغيرها بر اساس آزمون ديكي فولر تعميم

تغيرها با يك بار تفاضل گيري ايستا مي دهد كه كليه منتايج نشان مي. از معيار شوارتز استفاده شده است

  .شوند

 
  براي بررسي پايايي متغيرهاي الگوي صادرات محصوالت كشاورزي ADFنتاج آزمون ) 1( جدول

مقدار بحراني متغيرها
مقدار 

 محاسباتي

سطح معني 

 داري

نتيجه 

 آزمون

LQ )30/4 )شاخص مقدار صادرات-  46/4-  1%  I(1) 

LRER )30/4 )نرخ ارز حقيقي-  31/5-  1%  I(1) 

LGDP ) توليد ناخالص داخلي كشورهاي طرف

 )تجارت
24/3-  42/3-  10%  I(1) 

LA )30/4 )ارزش افزوده بخش كشاورزي-  72/4-  1%  I(1) 

LPX)57/3 )شاخص قيمت نسبي-  10/4-  5%  I(1) 

LTOT )30/4 )تجارت رابطه مبادله-  94/5-  1%  I(1) 

  يافته هاي تحقيق: مأخذ

 

اين آزمون در حالت با روند و . ايج مربوط به معيارهاي تعيين طول وقفه گزارش شده استنت 2در جدول 

بيني نهايي، آكاييك و حنان كويين دو وقفه را براي الگو معيارهاي خطاي پيش .عرض از مبدا انجام شده است

- ي روابط پيشنهاد ميكنند، اما معيارهاي نسبت درستنمايي و معيار شوارتز يك وقفه را براي بررستعيين مي

تر است، براي آزمون بوده، استفاده از معيار شوارتز مناسب 120تر از از آنجا كه حجم نمونه كوچك. كند

بنابراين آزمون . باشد VAR يوسليوس طول وقفه بايد يكي كمتر از طول وقفه در مدل -يوهانسون

  .مدت استفاده شده استيوسليوس با طول وقفه صفر براي بررسي روابط بلند  -يوهانسون
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  VARنتايج آزمون طول وقفه بهينه در الگوي )  2(جدول 

 LR FPE AIC SC HQC تعداد وقفه

0 - 105*85/5  260/7  674/8  703/7  

1 *723/107  107*22/7  647/2  *758/5  621/3  

2 275/46  *107*02/4  *273/1  082/6  *779/2  

 يافته هاي تحقيق: مأخذ

 

زا در الگو، حداكثر پنج رابطة اشاره شد، با توجه به در نظر گرفتن شش متغير درونهمانطور كه در قبل 

بر اساس نتايج . گزارش شده است 3نتايج آزمون مرتبه همگرايي در جدول . بلندمدت در الگو وجود دارد

را در و حداكثر مقدار ويژه، وجود يك رابطة بلند مدت ) تريس(حالت چهارم در جدول، هر دو آماره اثر 

  .كنندالگو تأييد مي

يوسليوس براي تعيين تعداد روابط بلندمدت -نتايج آزمون همگرايي يوهانسون) 3(جدول   

هانوع روند داده  روند درجه دوم روند خطي روند خطي بدون روند بدون روند 

 حالت آزمون

 حالت پنجم حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول

از مبدأبا عرض بدون جزء ثابت  با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ 

 با روند با روند بدون روند بدون روند بدون روند

 2 1 1 1 0 آماره اثر

 1 1 1 1 0 حداكثر مقدار ويژه

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 

هاي اول و حالت هاي اين مطالعه، نتايجآمده است، با توجه به وجود روند در داده 3همانطور كه در جدول 

ها پس از ترسيم آنها و همچنين بر همچنين با توجه به نوع روند مشاهده شده در داده. دوم مورد نظر نيست

ها وجود ندارد، بنابراين حالت پنجم نيز مورد نظر فولر، روند درجه دوم در دادهاساس نتايج آزمون ديكي

مدت، روند در روابط عرض از مبدأ در روابط كوتاه حالت سوم بر اين فرض استوار است كه باوجود. نيست

- در اين مطالعه حالت چهارم در نظر گرفته مي. گرددبلندمدت خنثي شده است و وارد روابط بلند مدت نمي

  .شودشود و بر اساس هر دو آماره اثر و حداكثر مقدار ويژه، يك رابطة بلندمدت در الگو تأييد مي
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لگوي تصحيح خطاي برداري بر اساس تعداد وقفه بهينه در الگوي خود توضيح هاي بهينه در اتعداد وقفه

برابر با يك بوده است، وقفة بهينه در  VARبا توجه به اين كه وقفة بهينه در الگوي . شودبرداري تعيين مي

رض مدت و عبنابراين با فرض وجود عرض از مبدأ در روابط كوتاه. برابر با صفر خواهد بود VECMالگوي 

نتايج الگوي . شود، الگو تصحيح خطاي برداري برازش مي)حالت چهارم(از مبدأ و روند در روابط بلند مدت 

همانطور كه . نشان داده شده است 4تصحيح خطاي برداري الگوي صادرات محصوالت كشاورزي در جدول 

صادرات محصوالت كشاورزي،  نيز در الگوي Fآمارة . دار استشود رابطة بلندمدت در الگو معنيمشاهده مي

است، بنابراين در صورت  -88/0ضريب تعديل برابر . دهدداري ضرايب روابط بلند مدت را نشان ميمعني

ضرايب بلند مدت در اين رابطه . شوددرصد آن طي يك دوره تعديل مي 88وجود آمدن شوك در سيستم، به

دهند و از آنجايي كه براي بدست آوردن يز نشان ميهاي بلند مدت را نبه دليل لگاريتمي بودن مدل، كشش

شود، بنابراين بطور مستقيم تفسير الگوي صادرات محصوالت كشاورزي از اين رابطه بلند مدت استفاده مي

تجاري  يمبادله يرابطهدر اين مطالعه . شودضرايب متغير بر روي صادرات محصوالت كشاورزي انجام مي

پنج درصد به طور معني داري اثر مثبت بر شاخص مقدار صادرات   محصوالت كشاورزي در سطح

تجاري محصوالت  يمبادله يرابطهمحصوالت كشاورزي دارد و ضريب آن نشان مي دهد كه اگر يك درصد 

يابد كه نتايج درصد شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي افزايش مي 272/0كشاورزي افزايش يابد 

  . سازگار استاين مطالعه با تئوري 
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  VECMنتايج برآورد الگوي صادرات محصوالت كشاورزي با استفاده از روش ) 4(جدول 

 tآماره  ضرايب متغيرها

 ضرايب بلند مدت

LRER 54/5* 370/0  نرخ ارز 

LPX 07/2* 239/0  شاخص قيمت نسبي 

 LA40/6* 645/1  كشاورزي ارزش افزوده بخش  

LGW 80/2* -366/0  طرف تجارت كشورهاي توليد ناخالص داخلي- 

LTOT 85/2* 272/0  رابطه مبادله 

 T08/7* 128/0  روند 

C 473/2  ضريب ثابت - 

  ضرايب كوتاه مدت

LQ 77/5* -881/0  ضريب تعديل شوك- 

DE 27/2* -645/0  متغير مجازي انقالب- 

DJ 45/4* -746/0  متغير مجازي جنگ- 

DR 55/2* -969/0 ارز متغير مجازي تثبيت نرخ- 

DR2 89/1* -672/0  متغير مجازي يكسان سازي نرخ ارز- 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  درصد ميباشد 10%سطح احتمال *

 

در مطالعه پيش رو توليد ناخالص داخلي كشورهاي واردكننده محصوالت كشاورزي ايران تاثير منفي و 

اين بدان معناست كه افزايش  داري بر شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي دارد و موضوعمعني

ها بوده و اين امر موجب كاهش توليد ناخالص داخلي اين كشورها ناشي از افزايش رشد بخش كشاورزي آن

ها به واردات محصوالت كشاورزي ايران شده و در نتيجه صادرات محصوالت كشاورزي ايران به نياز آن

ضريب اين متغير نشان مي دهد كه اگر يك درصد  در اين راستا،. كشورهاي مورد نظر كاهش خواهد يافت

درصد  366/0توليد ناخالص داخلي كشورهاي واردكننده محصوالت كشاورزي ايران افزايش يابد به ميزان 

  . يابدشاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي ايران كاهش مي
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هاي نسبي بر شاخص قيمت حاكي از تاثير مثبت) LPX(در اين مطالعه  مثبت بودن ضريب متغير همچنين 

هاي نسبي افزايش يابد شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي است و اگر يك درصد شاخص قيمت

در شرايطي كه . درصد افزايش مي يابد 239/0شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي به ميزان 

صادرات داخلي باعث هاي نسبي از طريق افزايش قيمت سياست باز تجاري مدنظر است افزايش قيمت

گردد و در نتيجه مقدار صادرات محصوالت كشاورزي افزايش درآمد صادركنندگان محصوالت كشاورزي مي

  .دهدرا افزايش مي

داري بر شاخص مقدار صادرات در اين مطالعه شاخص ارزش افزوده بخش كشاورزي تاثير مثبت و معني

ش كشاورزي منجر به افزايش شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي دارد و افزايش ارزش افزوده بخ

توان گفت با افزايش يك درصدي ارزش در تفسير ضريب اين متغير مي. گرددمحصوالت كشاورزي مي

. يابددرصد افزايش مي 64/1افزوده بخش كشاورزي، شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي به ميزان 

      .  نتايج اين مطالعه با تئوري سازگار است

نشان دهنده تاثير مثبت مقدار نرخ ارز حقيقي بر شاخص ) LRER(در اين مطالعه مثبت بودن ضريب متغير 

مقدار صادرات محصوالت كشاورزي است و اگر يك درصد مقدار نرخ ارز حقيقي افزايش يابد شاخص 

اين است كه نتيجه درصد افزايش مي يابد و نمايانگر  370/0مقدار صادرات محصوالت كشاورزي به ميزان 

  .اين مطالعه مطابق با تئوري مي باشد

براي بررسي اثر ( DJ، )براي بررسي اثر انقالب(  DEزايدر الگو از متغيرهاي برون VECMبراي بهبود مدل 

براي نشان دادن تاثير ( DR2و ) 1372براي نشان دادن تاثير سياست تثبيت نرخ ارز در سال ( DR، )جنگ

دهد هر سه همانطور كه نتايج نشان مي. استفاده شده است) 1382نرخ ارز در سال  سياست يكسان سازي

- متغير انقالب اسالمي، جنگ، سياست تثبيت نرخ ارز و سياست يكسان سازي نرخ ارز ضريب منفي و معني

ها بر شاخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي و كاهش داري در الگو دارند و به معني تاثير منفي آن

  . باشدها ميخص مقدار صادرات محصوالت كشاورزي در اين سالشا

 

  هاپيشنهاد

-باتوجه به اهميت و ميزان تأثير متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش، دولت و مسئولين اين بخش مي

هاي راهبردي خود را به بايست به عوامل موثر بر صادرات محصوالت كشاورزي توجه ويژه داشته و سياست
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ايش صادرات محصوالت كشاورزي گرايش دهند تا امكان دستيابي به اهدافي مانند خودكفايي، سمت افز

 پيشنهادات تحقيق، نتايج به توجه در اين زمينه با. امنيت غذايي و تسلط بر بازارهاي جهاني ميسر گردد

  :گرددمى ارائه ذيل راهبردى

با افزايش مقدار . ثبت بر صادرات محصوالت داردشود كه نرخ ارز حقيقي اثر مبا توجه به نتايج مشاهده مي

يابد و اين موضوع موجب نرخ ارز حقيقي درآمد حاصل از صادرات محصوالت كشاورزي افزايش مي

كاهش انحرافات . گرددافزايش انگيزه صادركنندگان جهت افزايش مقدار صادرات محصوالت كشاورزي مي

شود لذا توصيه مي. گرددصادرات محصوالت كشاورزي مي ارزي و توجه به نرخ ارز حقيقي، سبب افزايش

هاي ارزي كشور در جهت حمايت از صادرات و كاهش واردات محصوالت كشاورزي اتخاذ كه سياست

در اين راستا، پيشگيري از نوسانات نرخ ارز و همچنين اطالعات شفاف درباره روند آينده تغييرات . گردد

رآمد صادركنندگان و مقدار صادرات و حفظ موقعيت ايران در بازارهاي نرخ ارز نقش موثري در افزايش د

  .جهاني خواهد داشت

داري بر با توجه به نتايج تابع صادرات محصوالت كشاورزي، ارزش افزوده بخش كشاورزي اثر مثبت و معني

در ارزش لذا هر عامل مديريتي، فني يا طبيعي كه سبب نقصان . تابع صادرات محصوالت كشاورزي دارد

بنابراين باتوجه به اثر . افزوده بخش كشاورزي گردد، صادرات محصوالت كشاورزي را كاهش خواهد داد

هاي مورد مطالعه روند مثبت اين متغير و توجه به اين نكته كه ارزش افزوده بخش كشاورزي طي سال

لي بخش كشاورزي با شود وزارت كشاورزي به عنوان متوصعودي و روبه رشدي داشته است پيشنهاد مي

هاي كشاورزي به ادامه روند صعودي ارزش افزوده كشاورزي حمايت بيشتر از اين بخش و بهبود زيرساخت

هاي كشاورزي، يارانه حذف شده كود و تواند در راستاي طرح هدفمندي يارانهاز اينرو دولت مي. كمك كند

طور كه از نتايج اين مطالعه مشخص شد، همان .هاي كشاورزي هدايت نمايدسم را به سمت بهبود زيرساخت

لذا جهت افزايش . داري بر صادرات محصوالت كشاورزي داردشاخص قيمت نسبي تاثير مثبت و معني

افزايش قيمت صادراتي نيز تنها با اصالح معيارهاي . صادرات الزم است شاخص قيمت صادراتي افزايش يابد

مطابق با خواست بازارهاي هدف، بهبود وضعيت بسته بندي  بهداشتي صادرات محصوالت كشاورزي -كيفي

بنابراين توليد محصوالت مناسب به . و بازاريابي و همچنين اصالح ارقام توليدي در كشور ميسر خواهد بود

لحاظ كيفي و موازين بهداشتي مطابق خواست بازار، ضمن افزايش قيمت صادراتي، مقدار صادرات مجموعه 

ر را افزايش داده و همچنين موجب افزايش سهم ايران از بازارهاي جهاني محصوالت كاالي غيرنفتي كشو

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 15.....بررسي عوامل مؤثر بر صادرات

 

 

همچنين شاخص رابطه مبادله تجاري تاثير مثبتي بر صادرات محصوالت كشاورزي . كشاورزي خواهد شد

در نتيجه افزايش هرچه بيشتر شاخص قيمت صادراتي به شاخص قيمت وارداتي محصوالت كشاورزي . دارد

محصوالت  واردات از شترييب حجمتوان گردد و ميزايش صادرات محصوالت كشاورزي ميباعث اف

كه اين موضوع  آورد دست به محصوالت كشاورزي صادرات از مشخص ريمقاد يمبادله با را كشاورزي

همانطور كه اشاره شد اين مهم . گرددباعث افزايش انگيزه جهت صادرات بيشتر محصوالت كشاورزي مي

بهداشتي صادرات محصوالت كشاورزي مطابق با خواست بازارهاي هدف،  -ا اصالح معيارهاي كيفيتنها ب

  . بهبود وضعيت بسته بندي و بازاريابي و همچنين اصالح ارقام توليدي در كشور ميسر خواهد بود

 زىيرهبرنام قدرت صادركنندگان شده، اتخاذ تجاري هاىسياست ثبات عدم صورت درالزم به ذكر است كه  

 شودب ميموج امر نيا مسلماً كه كننديم فعاليت نامطمئن طيشرا در و داده دست از را بلندمدت رقابت و

 ي صادركنندگان محصوالت كشاورزيصادراتانگيزه  بر نتيجه در و شده اديز محصول صادرات سكير درجة

 به يصادرات زيجوا ياعطاو  صادرات از تيحما يهاسياست گسترشدر اين راستا، . گذاردمي منفى اثر

ي صادركنندگان هايي خواهد بود كه نقش قابل توجهي بر افزايش انگيزهاز جمله سياست صادركنندگان

  . محصوالت كشاورزي خواهد داشت
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