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بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران
4

اسماعیل پیشبهار ،*1جالل رحیمی ،2قادر دشتی ،3محمد قهرمانزاده
 .1دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشجوی کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه لرستان
 .3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 .4دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -92/6/31 :تاریخ تصویب)92/11/23 :

چکیده
با توجه به اهمیت گسترش صادرات غیر نفتي در پیشرفت و توسعة اقتصادی کشورها ،در این مطالعه اثر
بيثباتي صادرات بخش کشاورزی بر تولید این بخش برای دورة  1386-1353بررسي شد .همچنین ،منابع
بيثباتي ارزش صادرات محصوالت کشاورزی برای دورة  1390-1353با استفاده از شاخص بيثباتي
کوپاک تعیین شد .نتایج نشان داد تأثیر بيثباتي صادرات بر تولید بخش کشاورزی منفي و اثر متغیرهای
صادرات ،واردات ،سرمایه و نرخ ارز واقعي مثبت و معنيدار و تأثیر نیروی کار منفي و معنيدار است.
تجزیة منابع بيثباتي نیز نشان داد زیربخشهای باغداری ،زراعت ،دامداری و شیالت بهترتیب بیشترین
تأثیر را بر نوسان صادرات بخش کشاورزی دارند .در زیربخش زراعت ،محصوالت پیاز ،گوجهفرنگي،
ادویهجات ،انواع دانههای روغني ،منسوجات و شکر و در زیربخش باغباني انواع بادام ،مرکبات ،خرما،
فندق و پسته و در زیربخش دامداری ،انواع دام زنده ،پوست و پشم درجة باالی رقابتپذیری را در
بازارهای جهاني دارند.
واژههای کلیدی :ایران ،بخش کشاورزی ،پایداری صادرات ،شاخصهای ناپایداری.
مقدمه
توسعة صادرات میتواند بهطور مستقیم عاملی برای رشد
اقتصاد باشد ،بهطوریکه بسیاری از اقتصاددانان از آن به
عنوان موتور رشد و توسعة اقتصاد داخلی یاد میکنند؛ زیرا
افزایش تقاضای خارجی برای محصوالت داخلی به رشد تولید
ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و درآمد منجر میشود.
همچنین ،رشد صادرات از روشهای مختلف ،بهطور غیر
مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد؛ از جمله :تخصیص
منابع کارا ،افزایش ظرفیت تولید ،افزایش ارز خارجی،
صرفههای اقتصادی و افزایش انگیزه در استفاده از فناوریهای

* نویسندة مسئول:

پیشرفته بهمنظور رقابت در بازار خارجی ( & Helpman

 .)Krugman, 1985تعامل و یكپارچگی با اقتصاد جهانی
میتواند روند رشد و فقرزدایی را تقویت کند .صادرات برای
کشورهای توسعهیافته متغیری مهم است و صادرات این
کشورها اغلب کاالهای سرمایهای است ،درصورتیکه صادرات
کشورهای درحال توسعه شامل مواد اولیه میشود و قیمت
محصوالت اولیه کم و بیش در بازارهای بینالمللی ناپایدار
است؛ بنابراین ،کشورهای درحال توسعه با توجه به کمکشش
بودن عرضه و تقاضای صادرات بیش از کشورهای توسعهیافته
از بیثباتی رنج میبرند ( .)Savvides, 1984نوسانات
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بزرگ در درآمد صادرات ،توسعة برنامهریزیشده را کام ً
ال
پیچیده میکند و موجب کاهش بهرهوری سرمایه و بازده
سرمایهگذاری میشود (.)Aggarwal, 1982
درواقع ،بیثباتی صادرات کشورهای درحال توسعه در اثر
بیثباتی در دو مورد قیمت و مقدار ناشی از منابع عرضه و
تقاضاست و از این طریق بر رشد صادرات و درآمد آنها تأثیر
دارد ( ،)Usofi, 1995بهطوریکه زیان نوسانات صادراتی در
رابطة بین صادرات و رشد اقتصادی بسیار قوی است.
تغییرپذیری و نوسانات قیمت و مقدار ،به نوسانات کالن
اقتصادی منجر میشود که این امر ،بیثباتی درآمد ملی را به
دنبال دارد و به شكاف میان مزیتهای بالقوه و مؤثر ناشی از
تخصصگرایی بینالمللی منجر میشود ( Guillaumont,
)1985؛ بنابراین ،هرگونه بیثباتی در درآمدهای ارزی در
رسیدن این کشورها به اهدافشان مشكل ایجاد میکند و
موجب ازدسترفتن بازارهای جهانی میشود و همچنین
سبب میشود برنامهریزیهای توسعة اقتصادی در فضایی
نامطمئن صورت گیرد.
اطالعات مربوط به صادرات بخش کشاورزی برای دورة
زمانی  1390-1340نشان میدهد ارزش اسمی و واقعی
صادرات در ابتدای این دوره بهترتیب  62834و  4102/2هزار
دالر و در پایان دوره بهترتیب  5402291و  48383/2هزار
دالر هستند .بیشترین مقدار اسمی و واقعی صادرات بهترتیب
 5402291و  483833/2میلیارد دالر در سال  1390و
کمترین مقدار صادرات اسمی  62834هزار دالر در سال
 1340و کمترین مقدار صادرات واقعی  2539 /8هزار دالر در
سال  1360هستند (.)FAO, 2013
پژوهش در زمینة بیثباتی و عوامل مؤثر بر آن به انتشار
کتاب  )1962( Coppockبرمیگردد .پس از وی ،مطالعات
ارزشمندی در داخل و خارج کشور انجام گرفت؛ برای مثال،
در زمینة بیثباتی در ایران میتوان به مطالعات Novrozi
(Samadi ،)1996( Mirshojaei ،)1995( Usofi ،)1994
(Shahsavar & ،)2002( Sharzeei & Vafaee ،)2003
Asgharpor et ،)2010( Kazeroni et al. ،)2008( Dehghan
 )2011( al.اشاره کرد که در این مطالعات تأثیر بیثباتی بر
متغیرهای کالن بررسی شد .همچنین ،در زمینة رشد
اقتصادی میتوان به مطالعات اخیر Kokinejad & Najafee
()2012( Safdari et al. ،)2012( Salami et al. ،)2006
اشاره کرد،)1976( lim ،)1970( Masell ،)1966( Macbean .
Mullor ،)1988( Ozler ،)1980( Hanson ،)1992( Love

(Sinha ،)1999( Kose et al. ،)1991( Gyimah ،)1990

( )2012( Rashid et al. ،)2008( Xin & Liu ،)1999موضوع
بیثباتی صادرات را بررسی و تجزیه و تحلیل کردند ،اما تأثیر
بیثباتی صادراتی بر بخش کشاورزی در ایران و یافتن اقالم
عمده و اصلی محصوالت ایجادکنندة نوسان صادراتی کمتر
بررسی و مطالعه شد.
از اینرو ،هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار ناپایداری و
نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران
است .همچنین ،اهداف فرعی ،تعیین منابع ناپایداری تجاری
محصوالت کشاورزی و مشخصکردن سهم محصوالت مختلف
در ناپایداری تجاری بخش کشاورزی در ایران با توجه به
نوسانات قیمت و ارزش نیز دنبال میشود.
روش تحقیق
بیثباتی و نوسانات اقتصادی به دو روش شاخصسازی
نوسانات و فیلترینگ انجام میگیرد که در این تحقیق شاخص
 )1962( Coppockو فیلتر )1997( Hodrick & Prescott
برای استخراج نوسانات صادراتی بهکار گرفته شد .دادههای
مورد استفاده در این تحقیق برای دورة  1390-1353و با
استفاده از مطالعات کتابخانهای از بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،مرکز آمار کشور ،وزارت جهاد کشاورزی و
سازمان فائو )(FAO:Food and Agriculture Organization
جمعآوری شد و این دادهها با استفاده از نرمافزار Stata 12
تجزیه و تحلیل شد.
الف) شاخص کوپاك ):(Coppock Measurement
شاخص بیثباتی کوپاك که به شاخص واریانس لگاریتمی نیز
معروف است ،بهصورت زیر بیان میشود (:)Coppock, 1962
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که در آن  Vtارزش واقعی صادرات در سال  tو  Tتعداد
سالهاست .ویژگی شاخص کوپاك این است که از مقادیر
واقعی صادرات در دورههای متعدد استفاده میکند و برآورد
روند ضرورت ندارد؛ به بیان دیگر ،مستقل از روند است
( .)Shahsavar & Dehghan, 2008در ادبیات مربوطه،
شاخصهای دیگری وجود دارد که اغلب برای مطالعات
مقطعی طراحی شدند یا در آنها فرض میشود متغیر
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صادرات روند قطعی دارد .از تفاوت بین روند قطعی و مقادیر
واقعی درآمدهای صادراتی بهعنوان معیاری برای بیثباتی
استفاده میشود ،درحالیکه اگر روند متغیر در حالت
تصادفی ) (Stochasticباشد ،این معیار بیثباتی اریب است
(.)Nelson & Kang, 1981
ب) فیلتر هدریک -پرسكات ):HP: Hadrik Prescot
 )1997( (Hodrick & Prescott Trendبا استفاده از آمار
فصلی جنگ جهانی دوم در آمریكا ،این فیلتر را ارائه کردند.
بهمنظور جداکردن اجزای روند متغیرهای اقتصادی باید
نوسانات چرخههای سریها از جزء رشد بلندمدت آن جدا
شود .تفكیک این اجزا توسط روش فیلتر هدریک و پرسكات
( )HPاز حداقلکردن مجموع انحرافات سری ( )Ctبا جزء روند
( )gtبهدست میآید که شاخص خوبی برازش تلقی میشود.
این شاخص مقید به مجموع مربعات تفاضل مرتبة دوم جزء
روند است که درجة همواری ) (Degree of Smoothnessرا
اندازهگیری میکند:
()2
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که در آن  λ ، Ct  y t  g tنقش مهمی در تنظیم
تغییرات رشد ترکیبی سری دارد و پارامتر هموارسازی
) (Smoothing Parameterنامیده میشود .با افزایش این
ضریب خطی ،سری مورد مطالعه هموارتر میشود ،ولی وقتی
 λبرابر صفر انتخاب میشود Ct  g t ،است و شوك برای
تمامی Tها صفر است .اگر  λبه سمت  میل کند ،جزء
روند به سمت روندی خطی گرایش پیدا میکند .ارقام
متفاوتی برای دادههای سالیانه در متون برای آن پیشنهاد
شد )1980( Hodrick & Prescott .برای Baxter ،  100
 )1999( & Kingبرای European central bank ،  100
( )2000برای   100پیشنهاد کردند .در این تحقیق ،با
توجه به اینكه دادهها بهصورت ساالنه هستند 100 ،
درنظر گرفته شد .بههرحال λ ،در شرایط بهینه بزرگتر است.
همة  g t 1  gباید مقدار ثابت  را بهطور بهینة تقریبی
برآورد کنند.
با استفاده از دو روش باال ،بیثباتی و نوسان صادراتی
( )Instبرای کل بخش کشاورزی بهدست آمد .سپس این کار
برای چهار زیربخش زراعت ،باغبانی ،دام و طیور و شیالت نیز
انجام گرفت .اکنون برای تشخیص اینكه نوسان صادراتی
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کدامیک از چهار زیربخش ،عامل اصلی ایجادکنندة نوسان
صادراتی کل بخش کشاورزی است تابع زیر درنظر گرفته شد:
(Inst  f ( HHI, Cul , Gar, Fish, Hus, EXR ) )3

که در آن  Instمعرف شاخص بیثباتی کل صادرات بخش
کشاورزی در این رابطه است و با استفاده از آن میتوان
دریافتیهای صادراتی را برای هر سال اندازهگیری کرد .با توجه
به اینكه بخشهای اصلی تشكیلدهندة صادرات بخش کشاورزی
را زراعت ،باغبانی ،شیالت و دامداری تشكیل میدهند ،برای
بررسی تعیین و تأثیر بیثباتی هریک از زیربخشها ،شاخصهای
بیثباتی زیربخشهای زراعت  ، Culباغداری  ، Garشیالت
 ، Fishدامداری  Husبا استفاده از شاخصهای بیثباتی
محاسبه میشود و در الگوی مذکور قرار میگیرد .با توجه به
بررسیهای صورتگرفته در مطالعات پیشین و مرور ادبیات
مربوطه (Shahsavar & 2008; Sharzeei & Vafaee, 2002
 ،)Dehghan,عالوهبر نوسان صادراتی چهار زیربخش اصلی
کشاورزی ،دو متغیر نرخ واقعی ارز ) EXR ( 1و شاخص تمرکز
بازار ) (HHI: Herfindahl-Hirschman Indexبا الگوی تجربی
اضافه شد که شاخص هرفیندال هیرشمن معرف شاخص تمرکز
کاال یا بخشی است که با استفاده از رابطة زیر برآورد میشود:
()4

 i1

S2i

k

HHI 

که در آن  S2iمربع سهم صادرات زیربخش  iام است و از
طریق تقسیم سهم صادرات زیربخش به کل صادرات بخش
بهدست میآید و  iتعداد زیربخشهای موجود است .این
شاخص بین صفر و یک قرار دارد و هرچه به یک نزدیکتر
باشد میزان تمرکز بیشتر است (.)Low & Marcelo, 1998
با توجه به فرم تابعی بیانشده در باال ،الگوی تجربی
مربوط به بیثباتی صادرات بهصورت زیر برآورد شد:
Inst t  0  1HHI t  2Cul t  3Gart 
()5
4 Fisht  5 Hus t  6 EXRt  t
همچنین ،برای تشخیص اینكه بیثباتی و نوسان صادراتی
بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی کشور چه تأثیری داشت ،با
توجه به مرور ادبیات و پیشینة تحقیقات (Xin Sinha,1999
; (Rashid et al., 2012; & Liu, 2008مدل زیر تعریف شد:
(GDP  f ( Exp , M , Inst, K , L, EXR, IIT ) )6
 .1متغیر نرخ ارز واقعی از حاصلضرب نرخ ارز اسمی دالر آمریكا (قیمت
هر واحد دالر برحسب قیمت داخلی یعنی ریال) در نسبت شاخص
قیمت مصرفکنندة آمریكا ( )PPIبه شاخص قیمت مصرفکنندة
ایران ( )CPIبهدست میآید.
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که در آن  GDPتولید ناخالص واقعی بخش کشاورزی،
 Expکل صادرات بخش کشاورزی M ،واردات بخش
کشاورزی Inst ،شاخص بیثباتی صادرات بخش کشاورزی،
 Kسرمایة واقعی در بخش کشاورزی L ،نیروی کار فعال در
بخش کشاورزی و  EXRمتغیر نرخ واقعی ارز هستند.
عالوهبراین IIT ،شاخص درجة بازبودن اقتصاد است.
 )2006( Farhdi & Bastaniبیان میکنند بازبودن اقتصاد
میتواند بهصورت کانالی برای انتقال فناوری عمل کند و آثار
سرریز فناوری را به بخشهای مختلف اقتصادی منتقل کند.
از اینرو ،برای بررسی درجة بازبودن اقتصاد از شاخص
 )1975( Grubel & Lloydاستفاده شد که درجة رابطة
تجارت را دنیای خارج براساس تجارت درون صنعت ) Intra-
 (Industry Tradeاندازهگیری میکند و بهصورت زیر تعریف
میشود.
()7

) (X i  M i
) (X i  M i

IIT  1 

در آن  X iصادرات برای صنعت  iو  M iواردات برای
صنعت  iاست ،مقدار شاخص  0 IIT 1و هنگامیکه
 IIT 0تجارت درون صنعت وجود ندارد و اگر IIT 1
تجارت درون صنعت بیشترین مقدار خود را دارد؛ بنابراین،
الگوی تجربی مورد استفاده را میتوان بهصورت زیر نوشت:
()8

LnGDPt  0  1LnExpt  2LnM 

3 LnInst t  4 LnK  5 LnL 
6 LnEXR  7 LnIITt   t

در ادامه ،بهمنظور تعیین دقیق منابع نوسانات الزم است
ارزش کاالهای صادرات به مقدار و قیمت آن تجزیه شوند و
با توجه به اینكه ارزش کاالهای صادراتی با شاخص کوپاك
قابل تجزیه به قیمت و مقدار است ،از این شاخص برای
تجزیة منابع نوسانات زیربخشهای کشاورزی استفاده
میشود )1988( Pal & Pal .شاخص کوپاك را بهصورتی
تجزیه کردند که بیان میشود .فرض کنید  pt ، Vtو  qtبه
ترتیب ارزش ،قیمت و مقدار صادرات در زمان  tباشند .رابطة
بین این متغیرها بهصورت زیر برقرار است:
V t  pt qt
) (t 1,...,T
()9
واریانس لگاریتمی ارزش صادرات در رابطة  1بیان شد.
همچنین ،بهراحتی میتوان از رابطة  9نوشت:
()10

V 
p 
q 
log  t 1   log  t 1   log  t 1 
 Vt 
 pt 
 qt 

با جایگذاری رابطة  10در رابطة  ،9میتوان رابطة زیر را
نوشت:
(Var (logV t ) Var (log pt ) Var (log qt )  )11
2r Var (log pt ) Var (log q t )

0/ 5

که در آن )  Var (log ptو )  Var(logqtبهترتیب واریانس
لگاریتمی قیمت و مقدارند و  rضریب همبستگی بین مؤلفههای
سمت راست معادلة  11است.
در معادلة  ،11واریانس لگاریتمی ارزش تجارت (صادرات)
کاالی iام بهصورت مجموع واریانس لگاریتمی قیمت ،مقدار و
تأثیر متقابل آنها تجزیه شد .عالئم دو مؤلفة اول (قیمت و
مقدار) ،غیر منفی میشود ،اما عالمت مؤلفة سوم (تأثیر
متقابل) نامشخص است و بستگی به عالمت ضریب دارد؛
بنابراین ،سه حالت وجود دارد:
حالت اول  : r 0در اینصورت مؤلفة سوم صفر میشود.
حالت دوم  : r 0در اینصورت مقدار مؤلفة سوم مثبت
منفی میشود و رابطة عادی قیمت و مقدار کاالی مورد
بررسی را نشان میدهد و حالت سوم  : r 0در اینصورت
مقدار مؤلفة سوم مثبت میشود و قانون عادی تقاضا صادق
نیست .این امر درصورتی رخ میدهد که درجة باالی
رقابتپذیری بهدلیل نبود جانشین نزدیک (درصورت داشتن
جانشین بهدلیل افزایش تقریباً زیاد قیمت کاالهای جانشین)
یا سطح پایین اولیة قیمت کاال را داشته باشد ( Pal & Pal,
.)1988; Samadi, 2003
شاخص بیثباتی ارزش تجارت (  ) I vکاالی iام را میتوان
بهصورت زیر نوشت:
) Iv  e var(logV it

()12

0/ 5
it
it
 e var(log p ) .eVar (log q ) .
2r Var (log pit ).Var (log qit ) 
e 

 I p .I q .I pq

در رابطة  ،12شاخص بیثباتی ارزش تجاری کاالی iام
( ) I v :Value Instability Indexبهصورت مضربی از شاخص
بیثباتی قیمت ( ،) I p : Price Instability Indexشاخص
بیثباتی مقدار ( )Iq: Quantity Instability Indexو شاخص
بیثباتی تأثیر متقابل () I pq : Interactive Instability Index
تجزیه شد .همچنین داریم:
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()13
1, j  p .q

Ij

I p Iq

Iv

and

1, j  p .q

Ij

Iv  I p I q
Iv I p I q

and

 I j , j  p .q

Iv

and

and

r 0; I pq 1


r  0; I pq  1


r 0; I pq 1

عبارت  I pqدر رابطة  13نشانگر آثار جبرانی

است و شاخص بیثباتی ارزش از هرکدام از شاخصهای
قیمت و مقدار بهتنهایی بزرگتر میشود.
ج) اگر  r 0باشد ،تغییرات قیمت و مقدار در جهت عكس
یكدیگرند و موجب ایجاد آثار جبرانی بر بیثباتی ارزش میشوند،
بهطوریکه شاخص بیثباتی ارزش از حاصلضرب شاخصهای
بیثباتی قیمت و مقدار کوچکتر میشود ،اما دربارة مقدار آن با
هرکدام از شاخصهای بیثباتی قیمت و مقدار بهطور انفرادی
چیزی نمیتوان گفت (.)Pal & Pal, 1988

ارزش از حاصلضرب شاخصهای بیثباتی قیمت و مقدار
بیشتر میشود.
ب) اگر  r 0باشد ،نوسانات قیمت و مقدار مستقل از
یكدیگرند و اثر متقابل ندارند .در اینحالت ،شاخص بیثباتی
ارزش دقیقاً معادل با حاصلضرب شاخصهای قیمت و مقدار

یافتهها و نتایج
در جدول  ،1ابتدا وضعیت آماری متغیرهای تولید بخش
کشاورزی ،سرمایه و نیروی کار برای دورة  1386-1353و
دادههای مربوط به ارزش صادرت و واردات و نرخ ارز برای
دورة  1390-1353نشان داده شد.

)( (Compensatory Effectبرای  ) r 0یا تقویتی
)( (Reinforcing Effectبرای  ) r 0شاخصهای بیثباتی
قیمت و مقدار بر شاخص بیثباتی ارزش است؛ بنابراین،
براساس رابطة  13میتوان اظهار داشت:
الف) اگر  r 0باشد ،قیمت و مقدار در یک جهت
حرکت میکنند و نوسانات آنها موجب بزرگترشدن شاخص
بیثباتی ارزش میشود .شاخص بیثباتی ارزش متناسب با
افزایش  ، I pq 1افزایش مییابد و این شاخص بیثباتی

جدول  .1بررسی وضعیت آماری متغیرهای بخش کشاورزی
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

متغیرها

تولید بخشکشاورزی (میلیارد ریال)

45425/5

68406/33

301

267679

صادرات بخشکشاورزی (میلیارد ریال)

4919/367

7678/582

16/27546

31358/29

واردات بخشکشاورزی (میلیارد ریال)

10580/24

13130/43

86/66219

50770/28

سرمایة بخشکشاورزی (میلیارد ریال)

40198/32

17693/27

17649

87457

نیروی کار بخشکشاورزی (نفر)

3613488

473816/2

3190764

5099966

نرخ ارز (ریال)

2086/618

3217/575

67

19000

صادرات زیربخش زراعت (میلیارد ریال)

208

3/22

1/21

1320

صادرات زیربخش باغداری (میلیارد ریال)

337

503

0/004949552

1910

صادرات زیربخش دامداری (میلیارد ریال)

49/4

57/7

0/002061414

197

صادرات زیربخش شیالت (میلیارد ریال)

22/3

23/8

0/000245234

72/3

مأخذ :فائو ،بانک مرکزی ،مرکز آمار کشور
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جدول  .2آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته
سطح دادهها

متغیرها

تفاضل دادهها

آمارة محاسباتی کمیت بحرانی آمارة محاسباتی کمیت بحرانی

نتیجه

LnPGDPAg.

-9/60

-1/950

-

-

)I(0

سرانة واردات بخش کشاورزی

LnPImportAg.

-1/143

-2/980

-5/413

-2/980

)I(1

سرانة صادرات بخش کشاورزی

LnPExport

-0/142

-2/980

-4/729

-2/983

)I(1

سرانة نیروی کار بخش کشاورزی

LnPLabor

-2/861

-2/978

-3/131

-1/950

)I(1

سرانة سرمایة بخش کشاورزی

LnPCapital

-1/747

-2/986

-4/279

-2/986

)I(1

نوسان صادرات بخش کشاورزی (شاخص کوپاک)

InstExport

4/307

2/978

-

-

)I(0

نوسان صادرات زیربخش زراعت (شاخص کوپاک)

InstCultivation

-1/980

-2/980

-2/307

-1/950

)I(1

نوسان صادرات زیربخش باغداری (شاخص کوپاک)

InstGardening

-4/526

-2/978

-

-

)I(0

نوسان صادرات زیربخش دامداری (شاخص کوپاک)

InstLive Stock

-2/245

-2/978

-4/272

-1/950

)I(1

نوسان صادرات زیربخش شیالت (شاخص کوپاک)

InstFishery

-6/588

-1/950

-

-

)I(0

نوسان صادرات بخش کشاورزی (فیلتر )HP

HPExport

-2/960

-1/950

-

-

)I(0

نوسان صادرات زیربخش زراعت (فیلتر )HP

HPCultivation

-1/648

-1/950

-2/502

-1/950

)I(0

نوسان صادرات زیربخش باغداری (فیلتر )HP

HPGardening

-4/163

-1/950

-

-

)I(0

نوسان صادرات زیربخش دامداری (فیلتر )HP

HPLive Stock

-6/408

-1/950

-

-

)I(0

نوسان صادرات زیربخش شیالت (فیلتر )HP

HPFishery

-5/094

-1/950

-

-

)I(0

سرانة تولید بخش کشاورزی

مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از توصیف آماری متغیرها 1ابتدا به برآورد مدلهای
تجربی شاخصهای اندازهگیری بیثباتی و شوكها میپردازیم،
سپس تأثیر بیثباتی صادرات بر رشد بخشکشاورزی را تجزیه و
تحلیل میکنیم ،اما قبل از آن بهمنظور جلوگیری از رگرسیون
کاذب ،به بررسی مانایی متغیرهای مدل میپردازیم.
برای این امر از آزمون مانایی دیكی -فولر تعمیمیافته
( )ADF: Augmented Dickey – Fullerاستفاده شد .در
جدول  ،2نتایج این آزمون برای متغیرهای مورد نتایج این
آزمون و برای متغیرهای مورد استفاده در مدل نمایش داده
شد .از جدول  2واضح است که متغیرهای نوسان زراعت
(شاخص کوپاك) ،نوسان دامداری ،نوسان زراعت ،سرانة
واردات بخش کشاورزی ،سرانة صادرات بخش کشاورزی،
 .1همة متغیرهای مالی بهصورت واقعی و به قیمت ثابت سال 1376
هستند.

سرانة نیروی کار بخش کشاورزی ،سرانة سرمایة بخش
کشاورزی ،صادرات بخش کشاورزی ،واردات بخش کشاورزی
برای لحاظشدن در تابع تعیین عوامل مؤثر صادرات در ایران
انباشته از درجة یک یا ( I)1است.
برای تعیین منابع نوسانات از شاخص کوپاك و فیلترهای
هدریک -پرسكات ( ،)HPبرای دورة  1390-1353و برآورد
متغیرها استفاده شد ،بهصورتیکه صادرات هریک از
زیربخشهای کشاورزی از هم جدا شدند و تأثیر نوسان هریک
از زیربخشها بر نوسان کل صادرات سنجیده شد .جدول 3
نتایج بررسی منابع نوسانات صادرات را نشان میدهد که با
استفاده از شاخص کوپاك و فیلترینگ برآورد شدند.
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جدول  .3نتایج بررسی منابع نوسانات صادرات در دورة زمانی 1390-1353
متغیرها

فیلتر هدریک -پرسکات

خطی -کوپاک
ضریب

آمارة t

ضریب

آمارة t

نوسان صادرات زیربخش زراعت

**0/226

2/83

*0/151

1/97

نوسان صادرات زیربخش باغداری

***

0/333

4/91

***

5/89

0/375

نوسان صادرات زیربخش دامداری

***0/0166

6/54

***0/00189

3/99

نوسان صادرات زیربخش شیالت

**0/000622

2/07

**0/00129

2/03

شاخص تمرکز بازار

-0/00281

-1/36

-0/00441

-0/57

نرخ ارز واقعي

0/000098

0/02

0/00236

0/45

C

0/0294

-1/82

-0/000383

-0/76

R-squared

0/781

0/741

D.W.

1/972

2/387

F

58/44

14/04

U.R Uhat1

***

-4/592

***

-4/025

* معنیداری در سطح  10درصد
** معنیداری در سطح  5درصد
*** معنیداری در سطح  1درصد
 .1آزمون  AEGبرای تشخیص همانباشتگی
مأخذ :یافتههای تحقیق

از جدول  3مشخص است نتایج شاخص کوپاك با
فیلترینگ مشابه است ،مدلی که با شاخص کوپاك برآورد شد
خودهمبستگی (با توجه به آمارة  )D.W.ندارد و متغیرها نیز
معنیداری بهتری از خود نشان دادند و نیز شاخصکوپاك
قابل تجزیه است و میتوان شاخصهای بیثباتی قیمت و
مقدار آن را برآورد کرد؛ بنابراین ،این شاخص برای تجزیه و
تحلیل نتایج انتخاب شد .با توجه به مدل ،زیربخش باغداری
بیشترین تأثیر را بر نوسان صادرات بخش کشاورزی دارد و
پس از آن زراعت ،شیالت و دامداری بهترتیب بیشترین تأثیر
را بر نوسان این بخش دارند .اثر نوسان زیربخشهای باغداری،
زراعت ،شیالت و دامداری در دورة مورد بررسی اثر معنیدار و
بزرگی بر نوسان صادرات بخش کشاورزی داشت و با افزایش
یک درصد ناپایداری در صادرات این زیربخشها بهترتیب
نوسان کل صادرات  0/016 ،0/33 ،0/22و  0/00062درصد
افزایش مییابد .همچنین ،شاخص درجة تمرکز اثر منفی و
معنیداری بر نوسان صادرات محصوالت کشاورزی داشت و با
افزایش یک درصد ناپایداری در صادرات این زیربخش نوسان

کل صادرات  0/0028درصد افزایش مییابد؛ یعنی با افزایش
سهم زیربخشهایی که سهم کمتری در صادرات محصوالت
کشاورزی دارند ،نوسان صادرات این بخش کاهش مییابد و
نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر نوسان صادرات کل بخش
کشاورزی دارد.
جدول  4نتایج برآورد مدلهای تأثیر نوسانات تجاری را-
که با شاخص کوپاك برآورد شد -برای دورة 1386-1353
(متغیر سرمایة بخش کشاورزی تا سال  1386موجود است)
به همراه سایر عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی نشان
میدهد.
1
جدول  4مدلهای رگرسیونی تأثیر ناپایداری صادرات را
بر تولید سرانة بخش کشاورزی نشان میدهد .همچنین ،در
این مدل آزمون  ADFبرای بررسی مانایی پسماندها )I(0
است که نشان میدهد متغیرها در مدل همانباشتهاند .نتایج
برآورد مدل نشان میدهد تأثیر ناپایداری سرانة صادرات بر
 .1در مدل برآوردشده ،همة متغیرها بهصورت سرانه هستند و از تقسیم
متغیر مورد نظر به جمعیت کل کشور بهدست آمدند.
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تولید سرانة بخش کشاورزی منفی است ،بهطوریکه با
افزایش یک درصد ناپایداری سرانة صادرات ،تولید سرانة
بخش کشاورزی به اندازة  0/49درصد کاهش مییابد.
همچنین ،تأثیر سرانة سرمایه بر رشد سرانة بخش مثبت
است ،بهطوریکه با افزایش یک درصد در سرانة سرمایه،
سرانة بخش کشاورزی به اندازة  0/58درصد افزایش مییابد؛
نرخ ارز ،سرانة صادرات و سرانة واردات تأثیر مثبت بر تولید
سرانة بخش کشاورزی دارند و با افزایش یک درصد در آنها،
بهترتیب  0/25 ،0/00000051 ،0/055درصد افزایش
مییابند .تأثیر سرانة نیروی کار بر تولید سرانة بخش
کشاورزی منفی است و با افزایش یک درصد سرانة نیروی کار
تولید سرانة بخش کشاورزی  0/55درصد کاهش مییابد.
جدول  .4نتایج برآورد مدل تأثیر ناپایداری صادرات بر تولید بخش
کشاورزی دورة 1386-1353
ضریب

متغیرها

***

نوسان صادراتي بخش کشاورزی
شاخص درجة بازبودن

0/542

2

0/0398
**

نرخ ارز واقعي
صادرات بخش کشاورزی

-0/489

-4/93

**

سرمایة بخش کشاورزی

*

0/48

0/0556

3/07

0/000000511

واردات بخش کشاورزی

***

نیروی کار بخش کشاورزی

**

عرض از مبدأ

آمارة t

1/91

0/258

-0/554

4/69
-2/42

0/0418

R-squared

0/647

D.W.

2/052

F
U.R Uhat1

0/39

30/86
***-3/862

* معنیداری در سطح  10درصد
** معنیداری در سطح  5درصد
*** معنیداری در سطح  1درصد
 .1آزمون  AEGبرای تشخیص همانباشتگی
مأخذ :یافته های تحقیق

نتایج تجزیة بیثباتی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی
در جدول  5برای دورة  1390-1353آورده شد .در این
جدول ،نتایج محصوالت صادراتی زیربخشهای کشاورزی ارائه
میشود .نتایج نشان میدهد در زیربخش زراعت بیشترین

نوسان ارزش و قیمت مربوط به انواع دانههای روغنی و
بیشترین نوسان مقدار مربوط به سیبزمینی است و در
زیربخش باغداری بیشترین نوسان ارزش و مقدار مربوط به
فندق و بیشترین نوسان قیمت مربوط به مرکبات است.
همچنین ،در زیربخش دامداری بیشترین نوسان ارزش و
مقدار مربوط به انواع دام زنده و بیشترین نوسان قیمت
مربوط به پشم است و در زیربخش شیالت ،میگو بیشترین
نوسانات ارزش ،قیمت و مقدار را دارد.
براساس نتایج ارائهشده در جدول  ،5میتوان گفت در
زیربخش زراعت محصوالت پیاز ،گوجهفرنگی ،ادویهجات ،انواع
دانههای روغنی ،منسوجات و شكر و در زیربخش باغبانی انواع
بادام ،مرکبات ،فندق ،خرما و پسته و در زیربخش دامداری
پوست و پشم درجة باالی رقابتپذیری را در بازارهای جهانی
دارند .این کاالها بیثباتی تأثیر متقابل آثار تقویتی را بر
بیثباتی ارزش اعمال میکند؛ زیرا در این کاالها تأثیر متقابل
(  ) I pqبزرگتر از یک است .برای این کاالها رابطة عادی
تقاضا برقرار نیست و میتوان رابطة کلی تقاضا را درمورد
آنها نوشت:
I j , j  p ,q

I p .I q

1, I v

 r 0, I pqبرای

پیاز ،گوجهفرنگی ،ادویهجات ،انواع دانههای روغنی،
منسوجات ،شكر ،انواع بادام ،خرما ،مرکبات ،فندق ،پوست و
پشم ،انواع دام زنده و انواع گوشت ،شاخص بیثباتی تأثیر
متقابل کمتر از بیثباتی قیمت و مقدار است؛ یعنی
(  .) I pq  I p , I qبرای پشم تأثیر متقابل بزرگتر از بیثباتی
قیمت (  ) I pq  I pاست .برای سایر کاالها بیثباتی ارزش
بیش از بیثباتی قیمت و مقدار است.
برای کاالهای دیگر ضریب همبستگی بین قیمت و مقدار
منفی است و شاخص بیثباتی تأثیر متقابل کوچکتر از یک
(  ) Ipq 1را دارند .هرگاه شاخص بیثباتی تأثیر متقابل
کوچکتر از یک و کوچکتر از شاخصهای بیثباتی قیمت و
مقدار باشد ( I p , I q

1, I pq

 ،) I pqبیثباتی تأثیر

متقابل اثر جبرانی بر بیثباتی ارزش دارد .محصوالت غالت،
سیبزمینی ،انواع ترهبار و سبزیجات ،سیب ،زردآلو ،هلو و
شبیه آن ،چای ،کشمش و مویز ،خشكبار ،انواع ماهی ،میگو و
خاویار در این دسته کاالها قرار دارند.
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زیربخش شیالت

زیربخش دامداری

زیربخش باغباني

زیربخش زراعت

جدول  .5تجزیة شاخص بیثباتی ارزش صادرات
ردیف

نام کاال

ارزش ( ) I v

تأثیر متقابل ( ) I pq

مقدار ( ) I q

قیمت ( ) I p

ضریب همبستگی ()r

1

انواع دانههای روغني

524/0894

1/165

8/070

55/745

0/540

2

شکر

114/410

2/732

7/900

5/301

0/065

3

گوجهفرنگي

64/579

1/067

15/350

3/942

0/180

4

سیبزمیني

15/0897

0/0838

17/351

10/378

-0/043

5

پیاز

6/730

1/009

4/791

1/392

0/0173

6

منسوجات

5/716

1/010

3/279

1/667

0/655

7

غالت

4/609

0/489

4/0741

2/329

-0/571

8

ادویهجات

3/555

1/252

1/811

1/566

0/084

9

انواع ترهبار و سبزیجات

2/962

0/749

2/391

1/654

-0/273

1

فندق

192/886

1/119

19/0424

9/052

0/877

2

مرکبات

35/884

1/183

2/643

11/477

0/0624

3

سیب

6/451

0/587

5/973

1/840

-0/553

4

چای

5/312

0/303

3/406

5/148

-0/47

5

انواع بادام

2/970

1/100

1/535

1/759

0/560

6

خرما

2/731

1/01

2/357

1/146

0/0553

7

کشمش و مویز

1/677

0/835

1/321

1/521

-0/653

8

پسته

1/274

1

1/206

1/0564

0/179

9

خشکبار

1/117

0/645

1/0664

1/624

-0/396

10

زردآلو ،هلو و شبیه آن

1/0460

0/197

2/867

1/852

-0/591

1

پشم

581/597

2/290

168/043

1/510

0/391

2

پوست

4/026

1/0914

3/242

1/137

0/575

3

انواع گوشت

7/0532

1/009

4/981

1/402

0/481

4

انواع دام زنده

582/047

1/080

2/147

251/903

0/854

1

میگو

21/651

0/0896

16/863

14/33

-0/169

2

خاویار

4/285

0/480

8/669

1/030

-0/0538

3

انواع ماهي

0/00277

0/0194

0/326

0/438

-0/136

مأخذ :یافتههای تحقیق
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هرگاه شاخص بیثباتی ارزش کوچکتر از شاخصهای
بیثباتی قیمت و مقدار باشد (  ،) I v  I p , I qآثار جبرانی
بسیار شدید ) (Very Strong Compensatory Effectsاست.
زردآلو ،هلو و شبیه آن و انواع ماهی از این دسته کاالها
هستند .برای خشكبار (  ) I q  I v  I qآثار جبرانی بسیار
ضعیف ) (Very Feeble Compensatory Effectsاست.
در بیثباتی ارزش صادرات انواع بادام ،چای ،کشمش و
مویز ،خشكبار ،انواع ماهی (  ) r 0, Ipq 1و انواع دانههای
روغنی ،مرکبات ،انواع بادام و انواع دام زنده () r 0, Ipq 1
بیثباتی قیمت مؤثرتر از بیثباتی مقدار است (  ،) I p  I qاما
برای غالت ،سیبزمینی ،انواع ترهبار و سبزیجات ،سیب ،زردآلو،
هلو و شبیه آن ،خاویار و میگو (  ) r 0, Ipq 1و برای پیاز،
گوجهفرنگی ،ادویهجات ،منسوجات ،شكر ،خرما ،فندق ،پسته،
پوست ،پشم و انواع گوشت ( ) r 0, Ipq 1حالت عكس رخ
داد و در آنها بیثباتی مقدار بزرگتر از بیثباتی قیمت بود؛
بنابراین ،در این محصوالت بیثباتی مقدار عامل تعیینکننده
در بیثباتی ارزش بود .در میان کاالهای r 0, Ipq 1
مشاهده میشود شاخص بیثباتی ارزش انواع ماهی ،خشكبار و
زردآلو ،هلو و شبیه آن تقریباً پایینترین ارقام را داشتند.
همچنین ،از جدول  5مالحظه میشود عمدهترین دلیل این
نتیجه پایینبودن نسبی ارقام  I pو  I qو اختالف اندك بین
آنها در مقایسه با سایر کاالهاست؛ بهعبارت دیگر ،ثبات نسبی
مقدار و قیمت صادرات این کاالها موجب شد ارزش صادرات
آنها ثبات نسبی پایینتری داشته باشد.
ارقام ضریب همبستگی برای برخی از کاالها از جمله پیاز،
سیبزمینی ،ادویهجات ،شكر ،خرما ،مرکبات و خاویار بسیار
کوچک است که میتواند نشانگر حساسیت قیمتی پایین این
محصوالت برای تقاضاکنندگان خارجی باشد؛ بنابراین ،با
توجه به اینكه نتایج تحقیق نشان میدهد کاهش نوسان
صادرات بخش کشاورزی موجب افزایش رشد این بخش
میشود ،برای کاهش نوسان صادرات این بخش میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
بیشترین نوسان صادرات مربوط به زیربخشهای باغداری و
زراعت است که محصوالت این زیربخشها در طول دورة مورد
بررسی حدود  84درصد محصوالت صادراتی بخش کشاورزی را
تشكیل میدهند؛ بنابراین ،الزم است پتانسیلهای تولید در این

زیربخشها در راستای تولید و افزایش بهرهوری شناسایی شود.
در زیربخش باغداری ،بیشترین نوسان ارزش و مقدار مربوط به
فندق است و مرکبات بیشترین نوسان قیمت دارند که برای
کنترل نوسان این زیربخش باید به تولید این محصوالت،
بازاریابی ،صادرات و ساختار نامناسب این بخشها توجه
بیشتری شود .در زیربخش زراعت بیشترین نوسان ارزش و
قیمت مربوط به انواع دانههای روغنی است و سیبزمینی
دارای بیشترین نوسان مقدار است که برای کنترل نوسان این
زیربخش باید به تولید این محصوالت توجه بیشتری شود و
بازار این محصوالت طراحی و مدیریت شود .در زیربخش
دامداری ،بیشترین نوسان ارزش و قیمت مربوط به انواع دام
زنده و بیشترین نوسان مقدار مربوط به پشم است که برای
کنترل نوسان این زیر بخش باید به تولید این محصوالت توجه
بیشتری شود .در زیربخش شیالت نیز بیشترین نوسان ارزش و
مقدار و قیمت مربوط به میگو است که برای کنترل نوسان این
زیربخش باید به تولید این محصوالت توجه بیشتری شود.
در زیربخش زراعت ،محصوالت پیاز ،گوجهفرنگی،
ادویهجات ،انواع دانههای روغنی ،منسوجات و شكر و در
زیربخش باغبانی انواع بادام ،مرکبات و فندق و پسته و در
زیربخش دامداری ،پوست و پشم درجة باالی رقابتپذیری را
در بازارهای جهانی دارند؛ بنابراین ،میتوانند در اولویت
صادراتی قرار گیرند .همچنین ،افزایش متغیرهای پولی نرخ
ارز حقیقی با وجود اثر مثبت بر نوسان صادرات بخش
کشاورزی ،موجب کاهش رشد این بخش میشود؛ بنابراین،
کاهش نوسان نرخ ارز میتواند در افزایش رشد بخش
کشاورزی مؤثر باشد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت توسعة بخش کشاورزی در
برنامههای اقتصادی کشور و نقش بخش کشاورزی در توسعة
صادرات غیر نفتی و تأثیر منفی بیثباتی صادرات بخش
کشاورزی بر تولید این بخش ،دولت باید با اتخاذ سیاستهای
مناسب ،بیثباتی صادرات محصوالت کشاورزی را به حداقل
برساند و از گسترش آن جلوگیری کند تا بهاینترتیب بتواند
از طریق توسعة تولید بخش کشاورزی کشور را در کاهش
اتكا به درآمدهای حاصل از صدور منابع طبیعی (نفت و گاز)
یاری کند.
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