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نقش سیاستهای حمایتی در توسعة صادرات محصوالت کشاورزی ایران
وحید عزیزی ،1نادر مهرگان ،2غالمرضا یاوری
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 .1کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
 .2استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
 .3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور ،مرکز کرج
(تاریخ دریافت -22/8/5 :تاریخ تصویب)22/11/22 :

چکیده
بخش کشاورزی در ایران عالوهبر تأمین نیازهای داخلی ،در تجارت خارجی نیز مشارکت دارد و صادرات
محصوالت آن نسبت به بخشهای دیگر دارای ثبات بیشتری است؛ بنابراین تكیه بر این بخش و توسعه و
گسترش صادرات آن میتواند زمینه را برای حضور ایران در بازارهای جهانی و استفاده از مزایای آن فراهم
آورد .مطالعة حاضر با هدف بررسی نقش سیاستهای حمایتی در توسعة صادرات ،به شناسایی شاخصهای
تأثیرگذار بر عرضة صادرات محصوالت کشاورزی ایران در دورة زمانی  1322-1332با استفاده از الگوی
خودتوضیح با وقفههای گسترده میپردازد .طبق نتایج ،شاخصهای نسبت قیمت صادراتی ،ارزش افزودة
کشاورزی و معیار کلی حمایت ،متغیرهای تأثیرگذار بر الگو هستند و رابطة مثبت با عرضة صادرات در
کوتاهمدت و بلندمدت دارند .همچنین ،نرخ ارز ،مصرف بخش خصوصی و متغیر مجازی جنگ بر عرضة
صادرات بیتأثیر بودند .ضریب جملة تصحیح خطا هم نشان داد در هر دوره  52درصد از نبودن تعادل از
بین میرود و تعدیل بلندمدت صورت میگیرد .با درنظرگرفتن نتایج ،توجه به میزان و نحوة اجرای
سیاستهای حمایتی با توجه به نقش مستقیم آن در توسعة صادرات امری ضروری است؛ بنابراین ،درصورت
اعمال مناسب این سیاستها صادرات محصوالت کشاورزی افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :ایران ،سیاستهای حمایتی ،عرضة صادرات ،عوامل مؤثر ،محصوالت کشاورزی.
مقدمه
مهمترین هدف اصلی کشورهای درحال توسعه ،رسیدن سریع
به رشد و توسعة اقتصادی است .تحقق این هدف با بهرهگیری
از امکانات ،توانمندیها و استعدادهای مادی و معنوی جامعه
در راستای تأمین نیازهای داخلی و خارجی میسر میشود؛
بنابراین ،تعامل با بازارهای بینالمللی یکی از معیارهای
توسعهیافتگی است (.)Homayunpour & Hosseini, 2012
درنتیجه ،میل به رشد سریع اقتصادی از طریق تجارت بهدست
میآید .تجارت بینالملل بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی
نقش مهمی در تعیین سرنوشت کشورهای درحال توسعه ایفا
* نویسندة مسئول:

میکند ،بهطوریکه اقتصاددانان نئوکالسیک و کالسیک مانند
آدام اسمیت ،آلفرد مارشال و دیوید ریکاردو استدالل میکنند
تجارت بینالملل منبع اصلی رشد اقتصادی است و بر وجود آن
بهعنوان وسیلهای برای گسترش بازار داخلی ،تقسیم کار،
افزایش کارایی و بهرهوری تأکید میکنند ()Faridi, 2012؛
بنابراین ،تجارت خارجی میتواند نیاز به صنعتیشدن ،دانش و
تجربة الزم را برای توسعة اقتصادی فراهم آورد و ابزارهای
دسترسی به آن را در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار دهد
(.)Gharabaghian, 2007
از جمله مهمترین اهداف سیاستگذاری در بخش تجارت

تلفن09183187322 :

Email: vahidazizi8@gmail.com:
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خارجی کشورهای درحال توسعه رونق و توسعة صادرات است.
از لحاظ تئوری ،استدالل شده است تغییر در میزان صادرات
میتواند روند رشد اقتصادی را تغییر دهد .از اینرو ،توسعة
صادرات بهعنوان یکی از راهبردهای توسعة اقتصادی ،یک
تعیینکنندة اصلی در راستای افزایش توان تولیدی ،اشتغال،
امنیت و تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایهگذاری در
فناوریهای نو محسوب میشود (.)Gilbert et al., 2013
در زمینة توسعة صادرات ،یکی از مشکالت اساسی
کشورهای درحال توسعه ،اتکای بیش از حد درآمد آنها به
صدور یک یا تعداد محدودی از کاالهاست .تجارت خارجی ایران
نیز از این قاعده مستثنا نیست و با صادرات تکمحصولی و
وابستگی شدید به درآمدهای ارزی صدور نفت درگیر است ،به
طوریکه از زمان پیدایش نفت در ایران تا به امروز سهم
صادرات آن از صادرات کل رو به افزایش است و در طول چند
دهة اخیر همواره با نوسانهای شایان توجهی همراه بود
()Kalilian & Farhadi, 2002؛ بنابراین ،لزوم گریز از صادرات
تکمحصولی و رهایی از مشکالت آن ،ایجاد تنوع در محصوالت
صادراتی ،تأمین ارز برای سرمایهگذاری و افزایش سهم در
تجارت جهانی ،اهمیت صادرات غیر نفتی را بهوضوح نشان
میدهد .با توجه به اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعة
اقتصادی و نیز تأکیدی که برنامهریزان و سیاستگذاران
اقتصادی کشور بر تدوین الگوی توسعة بدون اتکا به نفت دارند،
توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی از طریق تقویت بخشهای
دارای مزیت نسبی ضرورت مییابد ( Rezapor & Mortazavi,
.)2010

بخش کشاورزی از بخشهایی است که در طول برنامه های
توسعه بهعنوان بخش دارای مزیت نسبی در محوریت
فعالیتهای اقتصادی قرار گرفت .این بخش در ایران به دلیل
داشتن مشخصهها و مزیتهای مهمی چون تنوع آب و هوایی،
تنوع زمین ،نیروی کار ارزانقیمت و همچنین امکان بهرهگیری
از وضعیت جغرافیایی و گستردگی عرصة کشور ،موجب شد
وابستگی کمتری به فناوری پیچیده داشته باشد و از امکانات
الزم برای گسترش تولید انواع محصوالت در فصول مختلف
سال برخوردار باشد .بخش کشاورزی با برخورداری از حدود
 31/7درصد تولید ناخالص داخلی 02 ،درصد اشتغال01 ،
درصد ارزش صادرات غیر نفتی 20 ،درصد از غذای مصرفی و
 02درصد نیاز مواد اولیة صنایع تبدیلی کشاورزی ،جایگاه
واالیی در اقتصاد ملی ایران دارد ( Pakravan & Gilanpour,
 .)2013با اینحال ،این بخش فقط سهم ناچیزی را از کل
صادرات شامل میشود ،اما بخش کشاورزی و محصوالت آن
سهم اصلی صادرات غیر نفتی کشور را شامل میشوند .سهم
این بخش از صادرات غیر نفتی در دورة  ،3137-3132حدود
 02درصد بود که این سهم طی اجرای برنامههای توسعة
اقتصادی کشور نوساناتی داشت ،بهطوریکه از  90/7درصد در
دورة جنگ تحمیلی به  11درصد در برنامة اول 03/7 ،درصد
در برنامة دوم 01/7 ،درصد در برنامة سوم 02 ،درصد در برنامة
چهارم و در دو سال ابتدایی برنامة پنجم به  03/32درصد
رسید .در جدول  ،3متوسط صادرات در دورة  3102-3132به
تفکیک برنامههای توسعة اقتصادی بیان میشود.

جدول  .1متوسط صادرات کل ،محصوالت نفتی ،محصوالت غیر نفتی و کشاورزی در برنامههای توسعه (میلیون دالر /درصد)
عنوان صادرات

 جنگ تحمیلی برنامة اول برنامة دوم برنامة سوم برنامة چهارم -برنامة پنجم

کل

نفتی

غیر نفتی

کشاورزی

سهم کشاورزی از کل

سهم کشاورزی از غیر نفتی

22281
13322
18358
31382
85323
128831

13322
15951
15333
25228
31382
129211

315
2398
3121
5283
15223
29312

323
335
833
1222
3223
5219

1/33
9/33
9/93
3/82
3/52
9/25

92/33
33/22
23/3
23/32
22/21
21/18

مآخذCentral Bank & Customs Administration of the Islamic Republic of Iran, 2013 :

بخش کشاورزی عالوهبر تأمین نیازهای داخلی ،از طریق
صادرات کشاورزی در تجارت خارجی مشارکت دارد و صادرات
محصوالت آن نسبت به دیگر بخشها از ثبات بیشتری برخوردار
است؛ بنابراین تکیه بر این بخش و توسعه و گسترش صادرات

آن میتواند زمینه را برای حضور ایران در بازارهای جهانی و
استفاده از مزایای آن فراهم آورد .بههمین دلیل ،توجه به توسعه
و تجارت بخش کشاورزی بهعنوان پیششرط توسعة اقتصادی،
ضروری است (.)Pakravan & Gilanpour, 2013

عزیزی و همکاران :نقش سیاستهای حمایتی در توسعة صادرات محصوالت...

استقالل و خودکفایی اقتصادی یکی از اصول قانون اساسی
کشور ماست .همچنین ،کشاورزی جزء بخشهایی است که
اهمیت زیادی در توسعة اقتصادی دارد؛ بنابراین ،با توجه به
اهمیت این بخش ،دولت درصدد حمایت از آن است و بهاین
منظور سیاستهای مختلفی را اعمال میکند .شکل  3متوسط
میزان سیاستهای حمایتی دولت را از بخش کشاورزی نشان
میدهد .دالیل اقتصادی گوناگونی برای اجرای سیاستهای
حمایتی در بخش کشاورزی وجود دارند ،ولی بهطور کلی
رسیدن به رشد و توسعة کشاورزی ،حمایت از اشتغال ،حفظ
تولید داخلی ،افزایش سرمایهگذاری و توسعة صادرات غیر نفتی
از اهداف مهم دخالت دولتها در این زمینهاند ( Hosseini et
 .)al., 2012درواقع ،تعیین و اعمال سیاستهای مناسب و
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اثرگذار حمایتی ،میتواند به اهداف توسعة اقتصادی و بهبود
تراز تجاری کشور کمک کند .درنتیجه ،درصورت حمایت
مناسب از تولیدکنندگان بخش کشاورزی میتوان با افزایش
تولید و رسیدن به مزیت نسبی در محصوالت آن ،وابستگی
سیاسی کشور را به خارج کمتر کرد .رونق بخش کشاورزی و
افزایش تولیدات آن میتواند به توسعة صادرات غیر نفتی کمک
شایانی کند .با توجه به روند نوسانات صادرات نفت و سهم اندک
صادرات غیر نفتی از درآمدهای ارزی و کسری تجاری در
تجارت محصوالت کشاورزی ،الزم است سیاستگذاریهایی در
حوزة افزایش صادرات بخش کشاورزی انجام گیرد که تحت
تأثیر عوامل گوناگونی است ( Homayunpour & Hosseini,
.)2012

شکل  .1متوسط میزان سیاستهای حمایتی (معیار کلی حمایت) از بخش کشاورزی در برنامههای توسعه (میلیارد ریال)

از آنجاکه الزمة شکلگیری یک بخش توانمند ،اتخاذ
سیاستهای حمایتی مناسب است ،باید با شناسایی رابطه و
تشخیص آثار آن بر توسعة صادرات بخش کشاورزی در راستای
دستیابی به اهداف خودکفایی و توسعة اقتصادی،
سیاستگذاریهای هدفمندی در بخش کشاورزی تعیین و
اعمال شود .برایناساس ،هدف اصلی این پژوهش سنجش آثار
سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی بر عرضة
صادرات محصوالت کشاورزی ایران است .اهمیت تأثیر صادرات
بر سازوکار اقتصادی موجب شد در این زمینه تحقیقات فراوانی
انجام گیرد که به چند تحقیق در ادامه اشاره میشود.
 )2002( Kalilian & Farhadiعوامل مؤثر بر عرضة
صادرات کشاورزی ایران را در دورة  3172-3193با استفاده از
الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده تعیین کردند .طبق

نتایج تولید ناخالص داخلی ،قیمت نسبی صادرات و مصرف
داخلی بر عرضة صادرات محصوالت کشاورزی تأثیر معنیدار
دارند ،اما اثر نرخ ارز بر عرضة صادرات محصوالت معنیدار
نیست.
 )2011( Hoshmand et al.عوامل مؤثر بر صادرات غیر
نفتی ایران را با استفاده از سیستم معادلههای همزمان در دورة
 3122-3102بررسی کردند .نتایج نشان داد درآمد جهانی و
نرخ ارز تأثیر مثبت و معنیداری بر تقاضای صادرات دارد و
سرمایهگذاری زیرساختی دولت دارای تأثیر مثبتی بر عرضة
صادرات است.
 )2011( Pakravan et al.در پژوهشی با استفاده از روش
حداقل مربعات سهمرحلهای در دورة  3123-3190نشان دادند
نرخ ارز ،قیمتهای نسبی ،مقدار تولید و متغیر مجازی جنگ،
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متغیرهای تأثیرگذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات
محصوالت کشاورزی ایران هستند.
 )2013( Zamani & Mehraniبا بهرهگیری از فیلتر
هودریک -پرسکات به بررسی تقارن شوکهای ارزی و اثر آن
بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران در دورة 3123-3100
پرداختند .نتایج با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و
یوهانسون نشان داد در بلندمدت با افزایش شوکهای مثبت
(منفی) نرخ ارز واقعی ،صادرات کشاورزی افزایش (کاهش)
مییابد و در تأثیر شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز بر صادرات
تقارن وجود دارد.
در پژوهش  )2012( Homayunpour & Hosseiniبا
استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری متغیرهای تولید
ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت ،شاخص قیمت نسبی،
نرخ ارز حقیقی ،رابطة مبادلة تجاری و ارزش افزودة بخش
کشاورزی بهعنوان عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی
شناسایی شدند .توابع عکسالعمل آنی نیز نشان داد اثر
تکانههای یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی بر
صادرات کشاورزی پس از کمتر از دو دوره مستهلک میشود و
به سمت صفر میل میکند.
 )2013( Najafi Alamdarloo et al.در دورة -3000
 0222با استفاده از اقتصادسنجی فضایی نشان دادند متغیرهای
تولید ناخالص ملی ،نرخ ارز و مجاورت کشورها بر صادرات
محصوالت کشاورزی کشورهای حوزة اکو اثر مثبت و بر
جمعیت کشورها اثر منفی دارد.
 )1978( Khan & Goldsteinدر پژوهشی به بررسی توابع
عرضه و تقاضای صادرات هشت کشور بلژیک ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،هلند ،انگلستان و آمریکا در دورة زمانی 3072-3000
با استفاده از سیستم معادالت همزمان پرداختند .نتایج مطالعه
نشان داد تمامی کششهای قیمتی در تابع تقاضای صادرات
(بهجز ژاپن) دارای عالمت منفی است و کششهای درآمدی
در تمامی موارد دارای عالمت مثبتاند.
 )2007( Nur et al.به تخمین تابع تقاضای صادرات
بنگالدش در دورة زمانی  0229-3071پرداختند .آنها با
استفاده از آزمون همجمعی انگل گرنجر به رابطة تعادلی
بلندمدت بین بنگالدش و هریک از پنج کشور عمدة تجاری
میرسند و بیان میکنند کشش درآمدی صادرات برای فرانسه،
آلمان و آمریکا ،مثبت و باکشش بود و برای کشورهای انگلستان
و بلژیک مثبت اما بیکشش بود .کشش قیمتی صادرات نیز
برای هر پنج کشور بهجز فرانسه منفی بود.

 )2010( Prasannaدر بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بر صادرات هند به این نتیجه میرسد که سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی در هند داشت.
در پژوهش  ،)2012( Goswami & Saikiaارتباط بین
روندهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات ناحیة
شمال شرقی هند با استفاده از مدل ( )VECMبررسی شد.
نتایج وجود رابطة علی دوسویه بین سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و صادرات را نشان داد.
براساس ادبیات تحقیق ،مشاهده میشود عواملی از جمله
تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز و مصرف داخلی بر عرضة صادرات
یک کشور تأثیرگذارند ،اما در این پژوهش با توجه به هدف
اصلی تحقیق ،مطالعهای متفاوت با تحقیقات گذشته انجام
گرفت ،بهطوریکه در آن عالوهبر بررسی متغیرهای باال،
شاخصی کمی از اندازة سیاستهای حمایتی دولت از بخش
کشاورزی نیز در الگوی عرضة صادرات محصوالت کشاورزی
وارد میشود تا آثار سیاستهای حمایتی دولت بر عرضة
صادرات محصوالت کشاورزی ایران بررسی شود.
مواد و روشها
عوامل تعیینکنندة عرضه و تقاضا همزمان برآورد میشود ،اما
در برخی مطالعات ،با این فرض که یک کشور درحال توسعه (به
عنوان کشوری کوچک) گیرندة قیمت است و با تقاضایی
خارجی با کشش نامحدود برای کاالی صادراتی مواجه است،
توابع عرضة صادرات مستقل از توابع تقاضا تصریح و برآورد
میشود ( .)Jung & Marshall, 1985بهمنظور بررسی عوامل
مؤثر بر صادرات کشاورزی و بررسی نقش سیاستهای حمایتی
بر آن ،از الگوی عرضه استفاده میشود که بهنوعی
منعکسکنندة رفتار عرضهکنندگان داخل برای صادرات
کاالهای کشاورزی است؛ بنابراین ،در این مطالعه الگوی عرضة
صادرات محصوالت کشاورزی ایران بهصورت تکمعادلهای و
برای تعیین کشش متغیر وابسته نسبت به هریک از متغیرهای
توضیحی ،مدل بهصورت لگاریتمی ارائه شد.
در ادبیات اقتصادی ،عرضة صادرات متناسب با ساختار
اقتصادی هر کشور متأثر از عوامل مختلفی است .بهطور عمومی
با توجه به مطالعات پیشین -که در قسمت قبل به آنها اشاره
شد -شاخصهایی مانند نسبت قیمت صادراتی کاالها ،مقدار
تولید ،نرخ ارز و تقاضای داخلی بر عرضة صادرات مؤثر بود؛
بنابراین ،در این مطالعه عالوهبر متغیرهای باال با توجه به هدف
تحقیق مبنی بر بررسی آثار سیاستهای حمایتی بر عرضة
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صادرات از شاخص معیار کلی حمایت دولت از بخش کشاورزی
( )AMS: Aggregate Measurement of Supportدر مدل
استفاده شد .مطابق مطالعات انجامگرفته و همچنین شرایط
حاکم بر اقتصاد ایران ،الگوی عرضة صادرات محصوالت
کشاورزی بهصورت رابطة  3تصریح و برآورد شد.

(LnX ts  0  1LnPX t  2LnEX t )3
 3 LnAGRI t  4 LnCOt  5 LnAMS t
 6 Du  U t

و در آن  X tsارزش صادرات محصوالت کشاورزی PX t ،قیمت
نسبی صادرات که بهصورت نسبت شاخص قیمت کاالهای
صادراتی به شاخص قیمت عمدهفروشی کاال تعریف میشود
 EX tنرخ ارز رسمی (یک دالر آمریکا برحسب ریال)AGRI t ،
ارزش افزودة بخش کشاورزی (معرف ظرفیت تولیدی بخش
کشاورزی) COt ،مصرف بخش خصوصی TAMS t ،معیار کلی
حمایت (معرف سنجش میزان سیاستهای حمایتی از بخش
کشاورزی) Du ،متغیر مجازی جنگ تحمیلی که برای سالهای
 3137-3132یک و برای بقیة سالها عدد صفر داشتU t ،
جزء تصادفی اخالل و  Lnهم لگاریتم طبیعی است .در این
مدل ،براساس تئوری انتظار میرود متغیرهای ارزش افزودة
کشاورزی ،نرخ ارز و نسبت قیمتها تأثیر مثبت و متغیر مصرف
بخش خصوصی و متغیر مجازی جنگ اثر منفی بر عرضة
صادرات کشاورزی داشته باشند .همچنین ،تأثیر متغیر معیار
کلی حمایت ناشناخته است ،اما انتظار میرود درصورت اعمال
مناسب سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی ،عرضة
صادرات محصوالت باال را افزایش دهد.
مدلسازی اقتصادسنجی با استفاده از سریهای زمانی به
روشهای سنتی و معمول ،مبتنی بر فرض پایایی متغیرهای
سری زمانی است .درحالیکه بسیاری از متغیرهای کالن
اقتصادی پایا نیستند و اغلب حاوی روندی تصادفی (ریشة واحد)
هستند که با عمل تفاضلگیری روند مذکور حذف میشوند ،اما
از آنجاکه حضور چنین روندی تخمین و استنباطهای آماری را
غیر معتبر میسازد ،ضروری است از روشهایی در برآورد توابع
هنگام استفاده از سریهای زمانی استفاده شود که به مسئلة
پایایی و همجمعی توجه داشته باشد .بهاینمنظور ،میتوان از
روشهایی مانند انگل-گرنجر و مدل تصحیح خطا استفاده کرد.
با اینحال ،روشهایی مثل انگل-گرنجر در مطالعاتی که با
نمونههای کوچک سروکار دارند ،بهدلیل درنظرنگرفتن
واکنشهای پویای کوتاهمدت موجود بین متغیرها ،اعتبار الزم را
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ندارند ،زیرا برآوردهای حاصل از آنها بدون تورش نیست و
درنتیجه ،انجامدادن آزمون فرضیه با استفاده از آمارههای آزمون
معمول مثل  tمعتبر نیست ( .)Tashkini, 2006درنتیجه ،از
الگوهایی استفاده میشود که پویاییهای کوتاهمدت را در خود
داشته باشند و به برآورد ضرایب دقیقتری از الگو منجر شوند.
در این زمینه ،میتوان از الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده
( )ARDL: Auto Regressive Distributed Lag Methodنام
برد .در این روش ،الزم نیست درجة پایایی متغیرها یکسان باشد
و فقط با تعیین وقفههای مناسب برای متغیرها میتوان مدل
مناسب را انتخاب کرد .این روش الگوی بلندمدت و کوتاهمدت
موجود را در مدل بهطور همزمان تخمین میزند و مشکالت
مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع میکند.
همچنین ،درمورد نمونههای کوچک ،این روش دارای قدرت
توضیحدهندگی باالیی نسبت به سایر روشهاست؛ بنابراین،
تخمینهای آن به دلیل نبود مشکالتی مانند خودهمبستگی و
درونزایی ،نااریب و کارا هستند .مدل خودتوضیح با وقفههای
گسترده را میتوان بهصورت زیر نشان داد:
k

(Q (L , P )Y t   i (L , q i )X it   w t  u t )0
i 1

که در رابطة باال Q ،مقدار ثابت y t ،متغیر وابسته و  Lعملگر
وقفه است ،بهطوریکه  LX t  x t 1است W t ،بردار متغیرهای
قطعی (غیر تصادفی) مانند عرض از مبدأ ،متغیرهای مجازی یا
برونزا با وقفة ثابت است X it ،بردار متغیرهای توضیحی مدل،
 qتعداد وقفههای بهینة مربوط به هریک از متغیرهای توضیحی
و  Pتعداد وقفة بهینة مربوط به متغیر وابسته است .در الگوی
باال:
(Q (L , P )  (1 Q1L  Q2L2  ...  Q P LP ) )1

(i (L , qi )  i  i 1L  i 2L2  ...  iq Lqi )9
i 1, 2,..., K
معادلههای باال با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
برای تمامی مقادیر  P 0,1, 2,..., mو  qi 0,1, 2,..., mیعنی به
تعداد  (m  1)k 1مدل مختلف  ARDLتخمین زده میشوند.
حداکثر تعداد وقفهها ابتدا از سوی محقق تعیین میشود .تمام
مدلها در محدودة زمانی )  (t  m 1,..., nتخمین زده
میشوند .در مرحلة بعد تعداد وقفههای بهینه برای هریک از
متغیرهای توضیحی با استفاده از یکی از معیارهای آکائیک
( ،)AICشوارز -بیزین ( ،)SBCحنان -کوئین ( )HQCیا ضریب
تعیین تعدیلشده تعیین میشوند .معموالً در نمونههای کمتر
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از  ،322از معیار شوارز -بیزین استفاده میشود ،زیرا این معیار
در تعداد وقفهها صرفهجویی میکند تا درجة آزادی زیادی از
دست نرود.
برای محاسبة ضرایب بلندمدت از همان مدلپویا استفاده
میشود .ضرایب بلندمدت متغیرهای توضیحدهنده از رابطة 0
دست میآیند (:)Noferesti, 2012
()0
ˆˆ  ˆ ... 

) ˆ (1,q

i0 i1
ˆiq
i
i 
i ,
) 1Qˆ (1, P
ˆ1Qˆ Qˆ ...Q
1 2
ˆp

i  1, 2,.....K

ˆi 

بهمنظور تخمین رابطة بلندمدت ،ابتدا باید وجود رابطة
بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون شود .برای آزمون
همگرایی با توجه به روش ارائهشده توسط & Pesaran
 )1997( Pesaranوجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای تحت
بررسی با محاسبة آمارة  Fبرای آزمون معناداری سطوح با وقفة
متغیرها در مدل تصحیح خطا آزمایش میشودPesaran .
مقادیر بحرانی مناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و اینکه
مدل شامل عرض از مبدأ و روند است یا خیر محاسبه کردند.
آنها دو گروه از مقادیر بحرانی را ارائه کردند :یکی بر این اساس
که تمام متغیرها پایا هستند و دیگری بر ایناساس که همگی
ناپایا هستند .اگر  Fمحاسباتی در خارج از این مرز قرار گیرد
تصمیمی قطعی -بدون نیاز به دانستن اینکه متغیرها ) I(0یا
) I(1هستند -گرفته میشود .اگر  Fمحاسباتی فراتر از محدودة
باالیی قرار گیرد ،فرضیة صفر مبنی بر نبود رابطة بلندمدت رد
میشود و اگر پایینتر از محدودة پایینی قرار گیرد ،فرضیة صفر
مذکور پذیرفته میشود .اگر  Fمحاسباتی در بین دو محدوده
قرار گیرد ،نتایج استنباط ،غیر قطعی و وابسته به این است که
متغیرها ) I(0یا ) I(1باشند ()Tashkini, 2006؛ بنابراین ،اگر
وجود رابطة بلندمدت بین متغیرهای مدل اثبات شد ،تخمین
و تحلیل ضرایب بلندمدت و استنتاج درمورد ارزش آنها صورت
میگیرد .وجود همجمعی بین مجموعهای از متغیرهای
اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را
فراهم میکند .الگوی تصحیح خطا متناسب با الگوی ARDL
بهصورت زیر است:
()3
k

   .x
tj
i
it
i 1

p 1

y t   Wt   Q *y
j 1

ˆ 1
k qi
    * x
Q ( L , pˆ ) ECT
u
t 1 t
i 1 j 1 ij t ,i  j

k
*
(ECT  y t  Q   ˆ x )7
j 1 i it
که در آن  W t ، x it ، y tبهترتیب بیانگر مقادیر با وقفة

متغیرهای وابسته ،توضیحی و بردارهای قطعی و ضرایب * ijو
*  Qنشانگر ضرایب مربوط به الگوی تصحیح خطا هستند.
الگوی تصحیح خطای ذکرشده ،بهمنظور بررسی ارتباط
نوسانات کوتاهمدت متغیرها به تعادل بلندمدت آنها استفاده
میشود .جملة تصحیح خطا )  (ECTt 1همان جملة خطای
حاصل از برآورد رابطة بلندمدت به روش  ARDLاست که با
وقفة زمانی در الگو درنظر گرفته میشود Q (L , pˆ ) .ضریب جزء
تصحیح خطاست که نشانگر سرعت تعدیل به سمت تعادل
بلندمدت است ،این ضریب نشان میدهد در هر دوره ،چند
درصد از نبودن تعادل متغیر وابسته تعدیل میشود و به سمت
رابطة بلندمدت نزدیک میشود .انتظار میرود عالمت این
متغیر منفی باشد و مقدار آن از منفی یک تا صفر تغییر کند
(.)Noferesti, 2012
در این مطالعه ،برای برآورد الگوی عرضة صادرات
محصوالت کشاورزی ایران از دادههای الزم برحسب میلیارد
ریال به قیمت پایة سال  3173در دورة زمانی 3102-3132
استفاده شد .اطالعات مورد نیاز با روش مطالعة اسنادی از
سالنامههای بازرگانی خارجی گمرک و بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی
گردآوری شد.
برای برآورد شاخص معیار کلی حمایت ( ،)AMSتمامی
سیاستهای حمایت داخلی درنظر گرفته میشوند که بر قیمت
و حجم تولید اثر میگذارند .البته به استثنای مواردی که
حمایت از قیمت بازار با کنترلهای مرزی صرف ،تحقق مییابد.
این معیار ابتدا برای هر محصول پایة کشاورزی محاسبه
میشود و محاسبهای مشابه نیز برای حمایتهای عام غیر قابل
انتساب به محصول صورت میگیرد .سپس از مجموع این دو،
مجموع معیار کلی حمایت بهدست میآید .بهطور کلی معیار
کلی حمایت توسط رابطههای زیر محاسبه میشود
(:)Gilanpour, 2012
k

()2

 EMS k

n

AMS i 

k 1

10%
m

or



TAMS 

i 1

If : AMS i 5%

(AMS i   Pid  Piw e Q i   S ij )0
j 1
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S j  r jw e  r jd q j

()32
()33

 AMS i   Pid  Piw e Q i    rjw e  r jd  q jکه در
m

j 1

آن  TAMSمجموع معیار کلی حمایت AMSi ،معیار لی
حمایت مربوط به محصول  EMS ،iمعیار کلی حمایت غیر
منتسب به محصول ویژه Pid ،قیمت داخلی محصول Piw ،i
قیمت جهانی محصول  rjw ،iقیمت جهانی نهاده  rjd ،jقیمت
داخلی نهاده  e ،jنرخ ارز  Qi ،مقدار محصول  iمشمول قیمت
حمایتی qj ،مقدار نهاده  jمشمول دریافت یارانه Sij ،مقدار
یارانة پرداختی به نهاده  jمنسوب به محصول  iاست؛ بنابراین،
در این پژوهش نیز برای برآورد شاخص معیار کلی حمایت از
رابطههای باال استفاده شد .همچنین ،برای تجزیه و تحلیل
نتایج تحقیق از بستههای نرمافزاری  Microfit 4.0و Eviews
 7.0بهره گرفته شد.
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نتایج و بحث
بهمنظور بررسی پایایی متغیرهای الگو از آزمون دیکی– فولر
تعمیمیافته ( )ADFاستفاده شد .نتایج بیانگر آن بود که
متغیرهای ارزش افزودة بخش کشاورزی و نسبت قیمت صادراتی
در سطح پایا بودند ،اما متغیرهای صادرات محصوالت کشاورزی،
معیار کلی حمایت ،مصرف خصوصی و نرخ ارز در سطح ناپایا
بودند و در تفاضل مرتبة اول پایا شدند؛ بنابراین ،دادههای سری
زمانی این مطالعه اکثراً ناپایا هستند و با توجه به اینکه همة
متغیرها در یک مرتبة یکسان پایا نیستند ،برای برآورد الگوی
مورد نظر ،از رهیافت الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده
( )ARDLاستفاده شد؛ بنابراین ،در این مطالعه با توجه به اینکه
دادههای تحقیق بهصورت سالیانه بود ،بیشترین وقفة  3لحاظ
شد ،زیرا وقفة  3به برآورد بهتری از الگو منجر شد .همچنین ،با
توجه به اینکه شمار دادههای مورد بررسی کمتر از  322بود ،از
معیار شوارتز -بیزین ( )SBCاستفاده شد.

جدول  .2نتایج آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته ()ADF
مقادیر بحرانی در سطوح

متغیر

آمارة
ADF

 1درصد

 صادرات محصوالت کشاورزی نسبت قیمت صادراتی نرخ ارز مؤثر صادراتی ارزش افزودة کشاورزی مصرف خصوصی -معیار کلی حمایت

-3/22
-1/82
-5/39
-3/22
-2/12
-5/23

-3/33
-2/39
-3/33
-9/22
-2/39
-9/32

درجة ساکن

 5درصد

 11درصد

پذیری

-2/23
-1/25
-2/23
-3/53
-1/25
-3/53

-2/32
-1/31
-2/32
-3/21
-1/31
-3/22

)I (1
)I (0
)I (1
)I (0
)I (1
)I (1

وضعیت

عرض از مبدأ
بدون
عرض از مبدأ
عرض از مبدأ -روند
بدون
عرض از مبدأ -روند

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  .9نتایج برآورد الگوی پویای )ARDL (1,0,0,0,0,0,0
نام متغیر

ضریب

ارزش صادرات با یک وفقه ())X(-1
نسبت قیمت صادراتی ()PX
نرخ ارز مؤثر ()EX
ارزش افزودة کشاورزی ()AGRI
معیار کلی حمایت ()TAMS
مصرف بخش خصوصی ()CO
متغیر مجازی جنگ ()DU
ضریب ثابت ()C
[F = 122/53 ]2/222

2/93
2/39
2/222
1/11
2/92
- 2/28
2/29
- 8/35
R 2 = 2/233

** معنیداری در سطح  5درصد *** معنیداری در سطح  1درصد

آمارة t
***

3/33
**2/92
2/13us
**2/11
**2/33
-2/33us
1/33us
**-2/13
R 2 = 2/235
Durbin's h = - 1/32
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الگوی کوتاهمدت عرضة صادرات کشاورزی
نتایج تفصیلی رابطة کوتاهمدت مدل عرضة صادرات محصوالت
کشاورزی حاصل از تحلیل همجمعی الگوی  ARDLدر جدول
 1ذکر میشود .مقدار ضریب خوبی برازش  07درصد بیانگر
قدرت توضیحدهندگی متغیرهای بهکاررفته در مدل است.
آمارة  Fکل مدل برآوردشده از لحاظ آماری در سطح اطمینان
 00درصد معنادار است .مقدار آمارة اچ -دوربین برای مدل
مورد نظر برابر  -3/72است که بهدلیل قرارگرفتن در بازده ±
 3/03فرض خودهمبستگی را رد میکند.
براساس نتایج ،مشاهده میشود بخشی از تغییرات صادرات
محصوالت کشاورزی با وضعیت متغیر با وقفة () )X(-1خود
صادرات توضیح داده میشود .این مطلب بیان میکند ساختار
موجود صادرات کشاورزی نقش تعیینکنندهای در تعیین
سرنوشت صادرات بخش دارد و برای توسعة آن باید به ماهیت
موجود در آن و ایجاد تحول ساختاری در حوزة صادرات
محصوالت کشاورزی توجه کافی کرد.
ضریب ارزش افزودة بخش کشاورزی ( )AGRIمطابق
تئوری ،معنادار است و تأثیر مثبتی بر صادرات دارد .این مطلب
نشان میدهد سیاستهای رشد اقتصادی همجهت با
سیاستهای توسعة صادراتی عمل میکند؛ بنابراین چنانچه
هدف سیاستگذاران کشور ،توسعه و تشویق صادرات بخشهای
دارای مزیت نسبی باشد ،برای نیل به این هدف باید با تقویت
بنیانهای تولید کشاورزی ،رشد اقتصادی را کسب کرد .ضریب
نسبت قیمت صادراتی ( )PXنشان میدهد با افزایش آن
درصورت ثبات سایر شرایط ،سودآوری در بخش صادراتی

افزایش مییابد و انگیزة صادرکنندگان را برای افزایش صادرات
باال میبرد .درنتیجه ،این امر سبب ورود تولیدکنندگان دیگر
بخشها به بخش صادراتی میشود که افزایش تولید و عرضة
صادرات را بهدنبال دارد .عکس قضیه نیز صادق است؛ افزایش
قیمتهای داخلی به افزایش سودآوری فروش در داخل کشور
میانجامد ،بهطوریکه تمایل صادرکنندگان به بازارهای
خارجی کمتر میشود و عرضة آن کاهش مییابد .درنتیجه،
نسبت قیمت صادراتی نقش چشمگیری در روند صادرات این
محصوالت دارد که باید در روند تغییرات آن آگاه بود و به لحاظ
کیفیت و قیمت تمامشدة صادراتی سیاستهای مناسبی را
اعمال کرد .شاخص سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی
( )AMSنیز مثبت و معنادار است؛ بهعبارتی در کوتاهمدت با
افزایش یک واحدی در میزان حمایت دولت از بخش کشاورزی،
صادرات کاالهای کشاورزی  2/92واحد افزایش یافت.
همچنین ،طبق نتایج در کوتاهمدت شاخصهای نرخ ارز (،)EX
مصرف خصوصی ( )COو متغیر مجازی جنگ تحمیلی ()DU
از نظر آماری معنیدار نشدند.
آزمونهای تشخیصی و ثبات ساختاری الگو
برای اطمینان از درستی اعتبار الگوی عرضة صادرات محصوالت
کشاورزی ایران ،نتایج آزمونهای تشخیصی ارائهشده در جدول
 9با توجه به آمارة  Fبرقراری تمامی فرضهای کالسیک را
تأیید میکند ،بهطوریکه مشکالت خودهمبستگی و ناهمسانی
واریانس را ندارد و فرم تصریحی ،درست و جمالت خطا بهطور
نرمال توزیع شدند و اعتبار آماری نتایج تأیید میشود.

جدول  .6نتایج آزمونهای تشخیصی الگو
فرضهای کالسیک

آزمون LM

آزمون F

آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند
آزمون رمزی برای تصریح غلط شكل تبعی
آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند
آزمون واریانس ناهمسانی

[2/55 ]2/112
[3/51 ]2/231
[2/51 ]2/339
[2/35 ]2/385

[1/25 ]2/133
[2/38 ]2/112
........................
[2/32 ]2/923

مأخذ :یافتههای تحقیق

همچنین ،بهمنظور بررسی ثبات ضرایب الگوی عرضة
صادرات ،از آزمونهای مجموع تجمعی ( )CUSUMو مجموع
مجذور تجمعی ( )CUSUMSQاستفاده شد .براساس
شکلهای  0و  1آمارة آزمونهای  CUSUMو CUSUMSQ

در داخل خطوط مستقیم قرار دارد و نتایج این آزمون نشانگر
پایداری ضرایب برآوردی داشته و بهعلت قرارگرفتن در فاصلة
اطمینان  00درصد ،شکست ساختاری در مدل وجود ندارد.
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115

شکل  .2آزمون مجموع تجمعی ()CUSUM

شکل  .9آزمون مجموع مجذور تجمعی ()CUSUMSQ

الگوی بلندمدت عرضة صادرات کشاورزی
برای بررسی وجود رابطة همجمعی آمارة  )0/72( Fفراتر از
کرانة باالی جدول  )1997( Pesaran & Pesaranدر حالت 0
رگرسور و مدل دارای عرض از مبدأ ( 9/72و  )1/03است؛

بنابراین همانباشتگی متغیرهای مدل تأیید میشود و الگوی
بلندمدت عرضة صادرات محصوالت کشاورزی ایران برآورد
میشود که نتایج آن در جدول  0میآید.

جدول  .5نتایج برآورد الگوی بلندمدت صادرات کشاورزی
نام متغیر

ضریب

نسبت قیمت صادراتی ()PX
نرخ ارز مؤثر ()EX
ارزش افزودة کشاورزی ()AGRI
معیار کلی حمایت ()TAMS
مصرف بخش خصوصی ()CO
متغیر مجازی جنگ ()DU
ضریب ثابت ()C

2/35
2/21
2/19
2/33
-2/59
2/93
- 13/39

** معنیداری در سطح  5درصد

آمارة t
**

2/33
2/13US
**2/39
**2/32
- 2/32US
1/32US
**-2/25

 USفاقد معناداری

براساس نتایج ،مشاهده میشود صادرات نسبت به تغییرات
ارزش افزودة کشاورزی حساسیت بیشتری در مقایسه با سایر
عوامل مؤثر منظورشده در مدل دارد .کشش عرضة صادرات

نسبت به ارزش افزودة بخش کشاورزی حدود  0/39است .این
واقعیت نشان میدهد چنانچه ارزش افزودة بخش کشاورزی که
نمایندة ظرفیت تولیدی این بخش است ،یک درصد افزایش
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یابد ،ارزش صادرات محصوالت کشاورزی  0/39درصد در
بلندمدت افزایش پیدا میکند؛ بنابراین ،رشد صادرات
محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت همسو با رشد
اقتصاد کشاورزی کشور است .درنتیجه ،درصورتیکه بهرهوری
عوامل تولید در اقتصاد کشاورزی ایران افزایش یابد و در
راستای افزایش استفادة بهینه از سرمایه و ظرفیتهای تولیدی
بهکار گرفته شود ،افزایش صادرات محصوالت کشاورزی دور از
دسترس نیست.
ضریب نسبت قیمت صادراتی ( )PXمثبت ،معنادار و
منطبق با تئوری است ،اما نسبت به صادرات کشاورزی
کمکشش است؛ یعنی اگر قیمت کاالهای صادراتی محصوالت
کشاورزی یک درصد افزایش یابد یا در صورت ثابتبودن
قیمتهای صادراتی ،از قیمت صادراتی در بازارهای داخل کشور
یک درصد کاسته شود ،میزان صادرات محصوالت کشاورزی
حدود  2/30درصد افزایش مییابد .کمکششبودن صادرات
کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتهای نسبی بهعلت
انعطافپذیری اندک عرضة بخش کشاورزی است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد با گذشت زمان ،کشش
عرضة صادرات محصوالت کشاورزی نسبت به معیار کلی
حمایت ( )AMSافزایش مییابد (مقدار عددی آن از  2/92در
کوتاهمدت به  2/77در بلندمدت افزایش یافت) .این موضوع
نشان میدهد هرچند صادرات کشاورزی در کوتاهمدت نسبت
به تغییرات سیاستهای حمایتی کمکشش است ،این امر در
بلندمدت تشدید میشود و میزان کشش افزایش مییابد؛
بنابراین ،افزایش و اعمال مناسب سیاستهای حمایتی موجب
توسعة زیرساختها و مکانیزهساختن نظام تولید کشاورزی
میشود و زمینههای توسعة پایدار نظام کشاورزی کشور را
فراهم میکند .افزایش ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی به
صورت پایدار ،عالوهبر تأمین تقاضای داخلی ،توسعة عرضة
صادرات را بهدنبال دارد.
تأثیرات نرخ ارز ( )EXهرچند مثبت است ،ولی به لحاظ
آماری معنادار نیست .البته موضوع بیمعنیبودنبودن صادرات
نسبت به تغییرات نرخ ارز دور از انتظار هم نیست ،زیرا در ایران
بین تغییرات نرخ ارز و قیمتهای داخلی رابطة نزدیکی وجود
دارد؛ بنابراین ،اگر سیاستگذاران اقتصادی بخواهند از تغییرات
نرخ ارز بهعنوان ابزاری سیاستی برای توسعة صادرات استفاده
کنند (نرخ ارز را افزایش دهند) ،قیمتهای داخلی نیز
خودبهخود افزایش مییابد و در این حالت ،انگیزة فروش
محصوالت صادراتی در داخل کشور تقویت میشود و اثر

افزایش نرخ ارز را تا حدودی خنثی میکند .اگر افزایش نرخ
ارز ،تورم در پی داشته باشد ،این تورم ،افزایش صادرات ناشی
از افزایش نرخ ارز را خنثی میکند؛ بهعبارتی ،اگر کاهش ارزش
پول در فضای باثبات و آرام و بدون تورم صورت بگیرد ،بر
صادرات بهطور مثبت تأثیر میگذارد ،اما در فضای تورمی و
ناآرام تأثیرگذاری آن بهشدت محدود میشود .بهطوریکه در
دهة اخیر این شرایط در اقتصاد ایران حاکم بود و سیاست
افزایش نرخ ارز از طرف دولت از ناحیة تورم شدید موجود در
کشور خنثی شد.
هرچند تأثیرات مصرف خصوصی ( )COمنفی است ،ولی از
لحاظ آماری بیمعنی است .بیمعنیبودن این شاخص میتواند
دالیل متفاوتی داشته باشد .یک دلیل آن تحریمهای بینالمللی
ایران در دهة اخیر است ،زیرا دولت در این سالها در قبال
فروش نفت به چند کشور محدود ،کاالهای بیکیفیت آنها را
دریافت میکرد ،بهطوریکه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی
نسبت بیشتر این واردات را شامل میشد .همین امر بیشتر
تقاضای داخل را تأمین میکرد و بهدلیل افزایش نیاز داخلی بر
صادرات بخش کشاورزی تأثیر منفی گذاشت .بهعنوان دلیل
دیگر میتوان به واردات بیرویه و سیاستهای نامناسبی اشاره
کرد که در قبال بخش کشاورزی اعمال شد؛ بهطور مثال،
افزایش حاملهای انرژی و نهادههای مورد نیاز و حمایتنکردن
مناسب از کشاورزان موجب افزایش هزینة تولید و مدیریت در
بخش کشاورزی شد .همین امر سبب بروز کاهش انگیزة
کشاورزان برای تولید میشود که بهدنبال آن تولیدات بخش
کشاورزی رو به کاهش میرود؛ بنابراین ،بخش کشاورزی به
ناچار فقط به تولید محصوالتی مبادرت میکند که در صادرات
آنها دارای مزیت نسبی باشد و از تولید کاالهای وارداتی
خودداری میکند .همین امر نیز موجب میشود تقاضای داخلی
نسبت به صادرات محصوالت کشاورزی کمتر حساسیت نشان
دهد ،زیرا این بخش کاالهایی را صادر میکند که از لحاظ تقاضا
در کشور اهمیت کمتری دارند.
ضریب متغیر مجازی جنگ تحمیلی ( )DUبیمعنی و
برخالف انتظار مثبت بهدست آمد .برای توجیه آن باید گفت
در زمان جنگ بهدلیل کاهش صادرات نفتی کشور -بهدلیل
تحریمهای نفتی ایران -دولت در قبال تأمین کاالهای ضروری،
وسایل و نهادههای مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی
مجبور به صادرات بیشتر محصوالت کشاورزی در قبال تهیة
آنها بود .همانطورکه در جدول  3مشاهده شد ،در زمان جنگ
صادرات نفت کاهش یافت و سهم بخش کشاورزی از صادرات
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غیر نفتی بیشترین مقدار خود دارا بود .بهطوریکه جنگ
تحمیلی تأثیر زیادی بر کاهش صادرات بخش کشاورزی
نداشت.
مدل تصحیح خطای الگوی صادرات کشاورزی
نتایج برآورد مدل تصحیح خطا در جدول  3میآید .براساس
آن ،ضریب جملة تصحیح خطا ) ECT(-1معادل -2/00
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محاسبه شد که از لحاظ آماری معنادار و عالمت آن مورد انتظار
(منفی) است .مقدار این ضریب بیانگر آن است که در هر سال
 2/00از نبودن تعادل یک دوره در عرضة صادرات محصوالت
کشاورزی در دورة بعد تعدیل میشود .عالوهبراین ،تقریباً زمانی
کمتر از دو دوره الزم است تا خطای تعادل کوتاهمدت تصحیح
شود و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد؛ بنابراین ،سرعت تعدیل
در الگوی باال ،مطلوب و باالست.

جدول  .4الگوی تصحیح خطا )ARDL (1,0,0,0,0,0
آمارة t

متغیر

ضریب

 -تفاضل نسبت قیمت

2/39

2/92

 -تفاضل نرخ ارز

2/222

US

2/13

 -تفاضل ارزش افزودة کشاورزی

1/11

**

 -تفاضل معیار کلی حمایت

2/92

**

 -تفاضل مصرف بخش خصوصی

-2/28

**

2/11

US

-2/33

US

 -تفاضل متغیر مجازی جنگ

2/29

 -تفاضل عرض از مبدأ

-8/35

**

 -ضریب تصحیح خطا

-2/52

***

1/33

-2/13
- 3/39

2

DW = 2/38
** معنیداری در سطح 5

2/33

R = 2/93

*** معنی داری در سطح 1

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،الگوی مورد بررسی عرضة صادرات محصوالت
کشاورزی شاید از محدود مطالعاتی باشد که در آن برای
توصیف عرضة صادرات در کنار متغیرهای اصلی تأثیرگذار،
شاخصی کمی بهعنوان معرف سیاستهای حمایتی هم در آن
منظور شد .بهاینمنظور ،از شاخص معیار کلی حمایت از بخش
کشاورزی در مدل استفاده شد؛ بنابراین ،برآورد الگوی عرضة
صادرات محصوالت کشاورزی ایران در دورة زمانی -3132
 3102با استفاده از روش  ARDLانجام گرفت .از توصیف نتایج
تحقیق استنباط میشود توسعة صادرات محصوالت کشاورزی
ایران در بلندمدت و کوتاهمدت بهطور اساسی به وضعیت
متغیرهای مبنایی مثل ظرفیت تولید بخش کشاورزی ،نسبت
قیمت صادراتی و سیاستهای حمایتی وابسته است و
متغیرهای نرخ ارز ،مصرف خصوصی و مجازی جنگ نمیتواند
اثر تعیینکنندهای بر روند عرضة صادرات کشاورزی داشته
باشد .درمجموع ،افزایش ارزش افزودة کشاورزی ،کاهش قیمت
داخلی محصوالت کشاورزی و اجرای سیاستهای مناسب
حمایتی میتواند سبب افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و

بهبود کسری تراز پرداختهای ارزی بخش کشاورزی شود.
همچنین ،براساس نتایج ،کاهش ارزش پول داخلی برای تشویق
صادرات کشاورزی سیاست مطلوبی بهحساب نمیآید.
با توجه به اینکه ارزش افزودة کشاورزی تأثیر بسزایی در
افزایش صادرات محصوالت کشاورزی در بلندمدت و کوتاهمدت
دارد ،افزایش بهرهوری عوامل تولید در کشاورزی و استفاده از
ظرفیتهای بالقوة این بخش میتواند میزان صادرات کشاورزی
را بهبود ببخشد؛ بنابراین ،سیاستهایی که بتواند رشد بخش
کشاورزی را تسریع بخشد ،موجب بهبود ارزش صادرات
محصوالت کشاورزی نیز میشود.
بهدلیل تأثیری که شاخص نسبت قیمت صادراتی بر عرضة
صادرات دارد ،توصیه میشود دولت برای کنترل تورم در
کوتاهمدت و بلندمدت به خدمات ،تولید و قیمت محصوالت
کشاورزی نظارت بیشتری داشته باشد.
با توجه به این مهم که اعمال سیاستهای حمایتی نقش
مستقیمی در توسعة صادرات محصوالت کشاورزی دارد ،لزوم
توجه ویژة دولت و مسئوالن این بخش را به این موضوع بیشتر
میطلبد ،بهطوریکه در بلندمدت با اعمال صحیح اینگونه

1936  بهار،1  شماره،64  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 همین امر ضمن کمک به توسعة.بلندمدت افزایش داد
روشهای مختلف نوین تولید محصوالت و عرضة کاالهای
متنوع سبب کاهش واردات و افزایش صادرات و بهبود تراز
.تجاری کشور میشود
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سیاستها در راستای توسعة کشاورزی میتوان زیرساختها و
 به،امکانات مورد نیاز مکانیزهکردن بخش مذکور را فراهم آورد
گونهایکه با افزایش دانش فنی و امکانات زیربنایی میتوان
ظرفیت تولیدی بخش را در کوتاهمدت و با تداوم آن در
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