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This study aims to investigate the effect of foreign exchange rate and trade policies 
on crop exports in Iran. Regarding foreign exchange policies, the exchange rate vol-
atility index and the dummy variable of currency uniformity policy were considered, 
while economic openness index as well as the trade bias coefficient index was stud-
ied for business policies. Logarithmic model of export supply function based on 
the ARDL and error correction model were used to estimate long- and short-term 
relations between variables. The research data were collected from the websites of 
the International Trade Statistics Database and the Central Bank of Iran from 1997 
to 2014. The results showed that variables of commercial deviation coefficient, real 
exchange rate, economic openness, domestic product price, stone fruits export value 
in previous years and the dummy variable of currency uniformity policy all had a 
positive effect, in the long term, on Iranian stone fruits export. The coefficient for 
error correction model equals -0.42, which is quite significant indicating a very high 
modulation pace to a long-term equilibrium. In addition, the results revealed that, in 
the event of shock and distortion in balance in each period, 0.58% of the short-term 
imbalance has been adjusted to achieve long-term equilibrium.
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هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصوالت باغی در ایران است. 
در زمینه سیاست های ارزی، شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و 
در ارتباط با سیاست های تجاری، شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص بازبودن اقتصاد در نظر گرفته 
شدند. بدین منظور به تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه 
صادرات بر اساس الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا پرداخته شد. داده های 
تحقیق از سایت پایگاه آمار تجارت بین الملل، آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سایت بانک مرکزی 
جمع آوری شده است. این داده ها مربوط به سال های 1۳۷۶ تا 1۳9۴ است. نتایج نشان داد در بلندمدت 
متغیرهای ضریب انحراف تجاری، بی ثباتی نرخ ارز، متغیر بازبودن اقتصاد، ارزش صادرات میوه های هسته دار 
در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصوالت و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز اثر مثبت 
بر صادرات میوه های هسته دار در ایران دارند. ضریب تصحیح خطا نیز ۰/۴2- تخمین زده شد که کاماًل 
معنی دار است و بر سرعت بسیار باالی تعدیل به سمت تعادل بلندمدت داللت دارد و نشان می دهد در 
صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره ۰/58 درصد از بی تعادلی کوتاه مدت برای رسیدن 

به تعادل بلندمدت، تعدیل می شود. 
Q17, Q18, F13, F17, F39 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

رسیدن به نرخ رشد اقتصادي زیاد هدف اقتصادي تمام کشورهاست. این هدف متضمن به کارگیري سیاست هاي 
مناسب اقتصادي است که شاخه ای مهم از این سیاست ها را سیاست هاي تجاري، به ویژه تجارت خارجي تشکیل 
مي دهد. در این رابطه یکي از راهکارها، توسعه صادرات و صادرات غیرنفتي جزء مهمی از آن است (عظیمي 
و یحیی زاده فر، 2۰15). بر اساس نظریه هاي توسعه و تجارت بین الملل، از آنجایي که صادرات جزئي از تولید 
ناخالص داخلي است، رشد صادرات مي تواند تأثیر مثبتي بر رشد اقتصاد داشته باشد. اغلب کشورها با گسترش 
حجم و تنوع بخشي به صادرات خود، خواهان بهبود تراز پرداخت ها و ایجاد فرصت هاي شغلي جدید هستند و 
همزمان به انتقال فناوري و آثار مثبت تجارت مي اندیشند. این مزایا سبب شده است برخي مکاتب، رشد و توسعه 
اقتصادي را در گرو گسترش بازرگاني بدانند (متوسلي، 2۰۰1). به عبارت دیگر توسعه صادرات تأمین کننده منابع 
ارزي براي توسعه اقتصادي است و مي تواند نقش تعیین کننده اي در شکل گیري ساختارهاي اقتصادي، تخصیص 

بهینه منابع، استفاده از صرفه هاي ناشي از مقیاس تولید، دستیابي به تخصص بین المللي و غیره داشته باشد.

در این زمینه بخش کشاورزی نیز از طریق صادرات کشاورزی در تجارت خارجی مشارکت دارد و صادرات 
محصوالت آن نسبت به دیگر بخش ها ثبات بیشتری دارد؛ بنابراین، تکیه بر این بخش و توسعه و گسترش 
صادرات آن می تواند زمینه را برای حضور در بازارهای جهانی و استفاده از مزایای آن فراهم کند. به همین 
دلیل توجه به توسعه و تجارت بخش کشاورزی به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی، ضروری است (پاکروان 
و گیالنپور، 2۰1۴). بخش کشاورزی در ایران به دلیل داشتن مشخصه ها و مزیت های مهمی مانند تنوع آب و 
هوایی، تنوع زمین، نیروی کار ارزان قیمت و نیز امکان بهره گیری از وضعیت جغرافیایی و گستردگی عرصه کشور، 

امکانات الزم برای گسترش تولید و صادرات انواع محصوالت در فصول مختلف سال را دارد.

1- ادبیات موضوع

به منظور تحقق هدف توسعه صادرات غیرنفتی، توجه به نحوه سیاست گذاری ها قابل تأمل است. سیاست های 
کالن اقتصادی همواره بر فعالیت بخش های مختلف اثرگذار بوده است. اهمیت بخش کشاورزی در توسعه 
اقتصادی و تأثیرگذاری سیاست های ارزی و تجاری بر عملکرد این بخش باعث شده است به چگونگی تأثیر این 
سیاست ها توجه شود. از جمله مهم ترین اهداف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی کشورهای در حال 
توسعه رونق و توسعه صادرات است. از لحاظ تئوری، تغییر در میزان صادرات می تواند روند رشد اقتصادی را 
بهبود دهد. از این رو توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، تعیین کننده ای اصلی در 
راستای افزایش توان تولیدی، اشتغال، امنیت و تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری های نو 

محسوب می شود (گیلبرت، گوستاو لینیونگ و مانچونگادیوین، 2۰1۳). 

از این رو اعمال سیاست های اقتصادی (پولی، مالی، ارزی، تجاری و حمایتی) نقش بسیار مهمی در برنامه های 
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در کشور دارد. در ادامه به برخی مطالعات درباره تأثیر سیاست های 
اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در ایران و سایر کشورها پرداخته شده است. کوچک زاده و کرباسی (2۰1۶)، 
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عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران با استفاده از مدل جاذبه و اقتصاد سنجی پانل در بازه زمانی 1۳92-1۳8۰ را 
بررسی کردند. نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهاي واردکننده و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 
1/55، ۰/۰15 و ۰/5۴ تأثیر مثبت و معنی داری بر تجارت زعفران ایران دارد. عزیزی و همکاران (2۰1۶)، 
نقش سیاست های حمایتی را در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بررسی کردند. طبق نتایج، شاخص های 
نسبت قیمت صادراتی، ارزش افزوده کشاورزی و معیار کلی حمایت، بر الگو تأثیرگذارند و با عرضه صادرات در 
کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت دارند. از طرفی نرخ ارز، مصرف بخش خصوصی و جنگ، بر عرضه صادرات 
بی تأثیرند. ضریب جمله تصحیح خطا نشان داد در هر دوره 52 درصد از نبودن تعادل از بین میرود و تعدیل 
بلند مدت صورت می گیرد. صفری و همکاران (2۰15)، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در 
راستای بند دوم سیاست های کلی کشاورزی را با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیع شده در دوره 
1۳9۰-1۳۶۰بررسی کردند. نتایج تحقیق، رابطه معکوس میان نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی را 

نشان داد. 

دائی کریم زاده و همکاران (2۰15)، تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1۳88-
1۳58 را با استفاده از روش تصحیح خطای برداری1 بررسی کردند. نتایج حاصل نشان داد در این فاصله زمانی، 
اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار (در بخش غیرنفتی) 
بر صادرات غیرنفتی مثبت بوده است. دهقان هراتی و همکاران (2۰1۴)، تأثیر سیاست های مالی و مالیاتی بر 
تجارت بخش کشاورزی ایران را با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بازه زمانی 1۳88-1۳5۰ بررسی 
کردند. نتایج نشان داد در کوتاه مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتي اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش 
کشاوري داشته اند، اما در بلندمدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتي بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزي 
داشته است و شاخص مالیاتي اثر منفي را از خود نشان داده است و اثر آن در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. 

عظیمی و یحیی زاده فر (2۰15)، تأثیر برنامه هاي تشویقي صادرات بر تجارت محصوالت کشاورزي را بررسی 
کردند. در این بررسي، محصوالت 2۴ گانه بخش کشاورزي به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه نخست شامل 
محصوالت و زماني بود که جایزه پرداخت نميشد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کمتر و درنهایت گروه سوم بیش 
از 5/1 درصد یارانه دریافت مي کرده اند. نتیجه تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد بین گروه اول و دوم 
تفاوت معناداري وجود ندارد، اما بین گروه سوم با گروه اول و دوم از نظر آماري اختالف معناداري وجود دارد. به 
بیان دیگر، براي تأثیرگذاري جوایز و تشویق هاي صادراتي الزم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بیشتر باشد.

پاکروان و گیالنپور (2۰1۴)، در مطالعه ای پتانسیل رقابت پذیري محصوالت کشاورزي ایران و کشورهاي 
منطقه خاورمیانه و آفریقاي جنوبي (منا) در دوره زماني 2۰11-1995 را با هم مقایسه کردند. ایران در تجارت 
محصوالت کشاورزي با کشورهاي لیبي، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. درواقع مزیت نسبي 
صادراتي محصوالت کشاورزي ایران با کشورهاي مذکور ارتباط دارد و به منظور گسترش و توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزي، باید به سیاست گذاري هاي تعیین شده از سوي این کشورها نیز توجه ویژه اي شود تا 

1. Vector Error Correction Model (VECM)
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به کسب بازارهاي هدف جدید و افزایش سودآوري تجارت این محصوالت منجر شود. اصغرپور و همکاران 
(2۰1۳)، اثر بیثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی ایران را با استفاده از مدل 2EGARCH در بازه زمانی 
2۰۰۴-19۷۴ بررسی کردند. یافته های تحقیق نشان داد واردات محصوالت کشاورزی و درجه باز بودن تجاری 
تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات بخش کشاورزی دارد و اثر متغیرهای رابطه مبادله و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی 
بر این متغیر، منفی و معنی دار بوده است. باقرزاده و همکاران (2۰1۳)، اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات 
کشمش ایران در دوره زمانی 1۳8۶-1۳5۳ را با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه گسترده بررسی کردند. 
نتایج این مطالعه نشان داد نرخ مؤثر واقعی ارز، درآمد کشورهاي واردکننده و تولید داخلی بر صادرات کشمش 
اثر مثبت دارد، اما نسبت شاخص قیمت داخلی به شاخص قیمت جهانی کشمش، بر صادرات این محصول 

بی اثر بوده است. 

حسینی و همایونپور (2۰1۳)، عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران را با استفاده از الگوی 
تصحیح خطای برداری بررسی کردند. نتایج نشان داد متغیرهاي شاخص قیمت هاي نسبي، نرخ ارز حقیقي، 
رابطه مبادله تجاري و ارزش افزوده بخش کشاورزي اثر مثبت و معني دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلي 
کشورهاي طرف تجارت محصوالت کشاورزي، اثر منفي و معني داري بر صادرات محصوالت کشاورزي ایران 
دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آني (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه هاي یک انحراف معیار از سوي 
متغیرهاي توضیحي بر صادرات محصوالت کشاورزي پس از کمتر از دو دوره مستهلک می شوند و به سمت صفر 

میل مي کنند. به عبارت دیگر، پایداربودن الگوي صادرات محصوالت کشاورزي محسوس است. 

اثر همزمان  قالب مدل تصحیح خطا  در  برداری  از روش خودرگرسیون   ،(2۰11) همکاران  و  علیجانی 
سیاست های اقتصادی بر صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی را بررسی کرده اند. نتایج نشان داد سیاست 
پولی اثر مثبت و معناداری در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی دارد. در حالی که تغییرات نرخ بهره و 
هزینه های دولت به ترتیب تأثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند. سیاست 
تجاری نیز با صادرات صنعت و کشاورزی در بلندمدت تأثیر هم جهت دارد. دادرس مقدم و زیبایی (2۰1۰)، 
در مطالعه ای ارتباط متغیرهای کالن اقتصادی و بخش کشاورزی ایران (با تأکید بر سیاست های پولی) در بازه 
زمانی 1۳8۴-1۳۴۰ را با استفاده تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای بررسی کردند. نتایج نشان داد برای 
مهار تورم و افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و نهادهای کشاورزی نباید تنها بر سیاست های پولی تکیه کرد، 
بلکه در بلند مدت باید همه متغیرهای اقتصاد کالن را مدنظر قرار داد. نتایج همچنین نشان داد تغییرات متغیر 

اقتصاد کالن بر بخش کشاورزی مؤثر است، ولی عکس آن صادق نیست. 

کرمی و زیبایی (2۰۰8)، اثرات نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات محصوالت کشاورزی در کشورهای مختلف 
را با استفاده از روش اتورگرسیون با وقفه های توزیعی۳ بررسی کردند. نتایج حاصل از بررسی تأثیر نوسان پذیری 
نشان می دهد نوسان پذیری نرخ ارز، اثرات متفاوتی روی میزان صادرات محصوالت ذکرشده به کشورهای 

2. Exponential General Autoregressive Conditional Heteroscedast
3. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
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مختلف دارد؛ بنابراین در رابطه با سیاست های تجاری محصوالت کشاورزی به کشورهای مختلف، می باید به تأثیر 
نوسان پذیری نرخ ارز در رابطه با کشورهای هدف، توجه خاص داشت. خالدی و همکاران (2۰۰۷)، رابطه رشد 
اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران (با تأکید بر سیاست های ارزی و تجاری) در بازه زمانی 
1۳8۳-1۳5۰ را بررسی کردند. نتایج حاصل نشانگر تأثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، 
موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید، تأثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی 
و همچنین تأثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و 

سیاست های ارزی و حمایتی است.

پیروی و صبوحی (2۰۰۷)، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی (مطالعه موردی: 
زعفران) را با استفاده از روش اتورگرسیون با وقفه های توزیعی بررسی کردند. نتایج نشان داد تغییرات نرخ ارز 
درکوتاه مدت و بلندمدت، نسبت به دیگر متغیرهای مدل، تأثیر مثبت بیشتری روی قیمت صادراتی زعفران 
داشته است. در بلندمدت متغیرهای نرخ واقعی ارز و میزان صادرات تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر مقدار تولید 

داخلی تأثیر معنی داری بر روی قیمت صادراتی زعفران نداشته است.

خلیقی و شوکت فدایی۴ (2۰1۷)، تأثیر نرخ ارز و سیاست های خارجی بر صادرات خرمای ایران در دوره 
2۰11-1991 بررسی کردند. نتایج نشان داد نرخ ارز عاملی مهمی برای صادرات خرما و همچنین صادرکنندگان 
است. عالوه بر این، عوامل دیگر، به ویژه سیاست های دولتی در مدل صادرات قرار گرفته است. در این زمینه، 
برون سپاری کوتاه مدت سیاست خارجی، ارزش صادرات را کاهش داده است. نتایج همچنین نشان داد استفاده 
از سیاست متحد سازی نرخ ارز، بدون یک نرخ ارز مناسب برای تشویق صادرکنندگان، تأثیر منفی بر صادرات 
خرما دارد. سوناگلیو5 و همکاران (2۰1۶)، تأثیر سیاست های بهره و نرخ ارز در صادرات برزیل را بررسی کردند. 
نتایج، اهمیت دادن بخش تولید را به رشد اقتصادی، به ویژه در محیط رقابتی نرخ ارز تقویت می کند. الیفرت و 
وستکات۶ (2۰1۶)، اصالح مالیات بر صادرات محصوالت کشاورزی برای کمتر شدن تحریفات در بازار در ۴۰ 
کشور دنیا را در دوره 2۰1۴-2۰۰۶ بررسی کردند. سیاست اصالح شده مورد بحث در اینجا اهداف اقتصادی 
مشابهی با مالیات دارد؛ مانند کاهش قیمت داخلی کاالهای صادراتی، افزایش خرید داخلی و افزایش درآمد، اما 

تولید صادرات اضافی فراتر از حجم مورد نیاز، تنها تحت تأثیر مالیات قرار می گیرد. 

همچنین مالیات شامل هیچ گونه یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان نمی شود؛ بنابراین هدف اصلی 
سیاست اصالح مالیات بر صادرات این است که نه تنها رفاه اقتصادی خالص را افزایش دهد (در مقایسه با 
سناریوی مالیات غیر قابل اصالح)، بلکه به گونه ای باشد که رفاه اقتصادی گروه های دیگر را کاهش ندهد. فرو۷ و 
همکاران (2۰15)، تأثیر استاندارد محصول بر صادرات کشاورزی را بررسی کردند. یافته های پژوهش نشان داد 
به طور متوسط بیشتر استانداردهای محدودکننده با احتمال کمتری با تجارت رابطه دارند. با وجود این، پس از 

4. Khalighi and Shoukat Fadaei
5. Sonaglio 
6. Liefert & Westcott
7. Ferro
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کنترل انتخاب نمونه و نسبت شرکت های صادرکننده در یک مدل جاذبه، تجزیه و تحلیل نشان داده است اثر 
استانداردهای مربوط به شدت تجارت، در بیشتر موارد از صفر قابل تشخیص نیست. 

 خاکسارآستانه و همکاران (2۰1۴)، به شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصوالت باغی 
ایران پرداخته اند. نتایج تحلیل پالن تجاری حاکی از آن است که اگرچه بازار صادراتی این محصوالت در 
سال های مورد مطالعه رو به افول است، ولی ایران سهم بیشتری از این بازار را به دست گرفته و در گروه برندگان 
قرار دارد. مهم ترین بازارهای هدف صادرات این محصوالت نیز به ترتیب کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، 
ایتالیا، هلند، روسیه، عربستان، بحرین، سوئیس، امارات و افغانستان هستند. حسنوف8 (2۰12)، در تحقیقی اثر 
نرخ ارز واقعی روی صادارت غیر نفتی را درکشور آذربایجان به کمک روش تصحیح خطای نامتقارن در بازه زمانی 
2۰1۰-2۰۰۰ بررسی کرد. یافتههای اصلی مطالعه او رابطه ای معنادار بین صادرات غیرنفتی، حجم معامالت 
تجاری غیرنفتی بر مبنای نرخ ارز واقعی و درآمد خارجی وجود دارد، اما فرایند تعدیل نسبت به سطح تعادل، 

نامتقارن نیست. 

گاسوامی و سایکیا9 (2۰12)، ارتباط بین روندهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات ناحیه شمال 
شرقی هند را با استفاده از روش تصحیح خطای برداری بررسی کردند و به وجود رابطه علّی دوسویه بین 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات رسیدند. پراسانا1۰ (2۰1۰)، در بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم 
خارجی بر صادرات هند به این نتیجه می رسد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبتی بر عملکرد 
صادراتی هند داشته است. فوگارسی11 (2۰11)، در مطالعه خود با استفاده از داده های تابلویی کشور رومانی 
در دوره 2۰۰8-1999 تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات کشاورزی را بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان 
می دهد بی ثباتی نرخ ارز اثر منفی و معنی دار بر صادرات کشاورزی کشور رومانی (به شرکای تجاری اش در 
اروپای شرقی) داشته است؛ به طوری که 1۰ درصد افزایش در بی ثباتی نرخ ارز به 5 درصد کاهش در صادرات 

کشاورزی کشور رومانی منجر شده است. 

کازرونی و فشاری (2۰1۰)، تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران را در دوره زمانی 
2۰۰۷-19۷1 را با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون مطالعه کردند. نتایج نشان داد نرخ ارز واقعی و 
تغییرات آن، اثرات مثبت و منفی روی صادرات غیرنفتی ایران دارد. پنگ12 و همکاران (2۰۰۴)، به بررسی 
اثر سیاستهای پولی و تجاری بر قیمت غذا در چین پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که نرخ 
ارز در بلندمدت اثر منفی روی غذا دارد، ولی نرخ بهره بر آن بی تأثیر است. همچنین حجم پول در بلندمدت و 

کوتاه مدت تأثیر مثبت بر قیمت غذا دارد. 

از آنجایی که بخش کشاورزی سهم درخور توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، حفظ 
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12. Peng
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و گسترش بازارهای جهانی محصوالت صادراتی بخش کشاورزی ایران، می تواند باعث توسعه تجارت خارجی 
و به تبع آن رشد اقتصادی شود. در همین راستا تحلیل و بررسی تأثیر درپیش گرفتن سیاست های مختلف از 
سوی دولت، در زمینه عملکرد صادرات در بخش کشاورزی، به توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اهداف 
اقتصاد مقاومتی، کمک می کند. در حال حاضر بیشترین میزان ارزش صادرات در بین انواع میوه های هسته دار به 
ترتیب مربوط به گیالس، زردآلو، آلو و هلو است. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 1۳95 از نظر ارزشی 
۴۶/۶ درصد و از لحاظ وزنی 2۰/1۶ درصد از کل میزان صادرات بخش کشاورزی مربوط به محصوالت باغی 
است. مطابق آمارنامه صادرات و واردات بخش کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
سال 1۳95، سهم وزنی گیالس و آلبالو ۴12۶/۷۶، زردآلو ۴22۶/5۶، هلو، شلیل و شفتالو با هم 5198/۳ و 
آلو 2۰۷۳۴/99 بر حسب تن و سهم ارزشی آن ها به ترتیب برابر ۳18۴/8۷، 258۷/5۴، 215۴/2۶ و 812۴/8 

هزار دالر است. 

همچنین بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد1۳، تولید گیالس در دنیا 
در سال 2۰1۶ درمجموع 2 میلیون و ۳1۷ هزار و 95۶ تن بوده است که از این میزان، سهم ایران 9/5 درصد 
(22۰ هزار و ۳9۳ تن) است و از این حیث بعد از کشورهای ترکیه و آمریکا در رده سوم تولید گیالس در جهان 
قرار دارد. زردآلو یکی دیگر از محصوالت باغی ایران است که سهم درخور توجهی در تولید جهانی دارد. تولید 
این محصول باغی در دنیا در سال 2۰1۶ در مجموع ۳ میلیون 881 هزار و 2۰۴ تن بوده است که از این بین 
ایران با تولید ۳۰۶ هزار و 115 تن (۷/88 درصد از تولید کل زردآلو در دنیا) بعد از کشورهای ترکیه و ازبکستان 
در رتبه سوم قرار دارد. هلو محصول سومی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. تولید هلو در دنیا 
در سال 2۰1۶، 2۴ میلیون و 9۷5 هزار و ۶۴9 تن بوده است که سهم ایران از این مقدار 8۶۳ هزار و 922 تن 
بوده است (۴5/۳ درصد) و بعد از چین، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا در رتبه پنجم تولید این محصول در دنیا قرار دارد. 

محصول دیگری که بررسی شده است، آلو است. تولید این محصول باغی در سال 2۰1۶، 12 میلیون و 5۰ 
هزار و 8۰۰ تن بوده است که ایران با تولید 2۶9 هزار و 11۳ تن و سهم 2/2۳ درصدی در رتبه هفتم تولید 
این محصول در دنیا قرار دارد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، میزان 
صادرات محصوالت گیالس، زردآلو، هلو و آلو به ترتیب ۳۷۳۷، 1۶2۶، ۳۴5۳9 و 2۳۶۷9 تن در سال 2۰1۳ 
بوده است. همچنین کشورهای آمریکا، شیلی، ترکیه، یونان و اسپانیا برای محصول گیالس، اسپانیا، ازبکستان، 
فرانسه، ترکیه و ارمنستان، برای محصول زردآلو؛ اسپانیا، ایتالیا، یونان، آمریکا و شیلی، برای محصول هلو؛ شیلی، 
اسپانیا، آفریقای جنوبی، آمریکا و ایتالیا برای محصول آلو بیشترین واردات را از ایران داشته اند. با توجه به مطالب 
بیان شده می توان به اهمیت این محصوالت باغی در تولید و صادرات محصوالت کشاورزی اشاره کرد؛ بنابراین 
هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه میوه های هسته دار در ایران در 

سال های 1۳۷۶ تا 1۳9۴ است.

13. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
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2- روش شناسی پژوهش

در این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصوالت باغی در ایران، ابتدا 
شاخص های نشان دهنده سیاست های ارزی و تجاری، شناسایی و محاسبه شده اند. به این ترتیب که در زمینه 
سیاست های ارزی شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شدند. 
در ارتباط با سیاست های تجاری نیز شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص بازبودن اقتصاد محاسبه شدند و 

اثرات این دو شاخص بر صادرات میوه های هسته دار بررسی شد. 

برای محاسبه انحراف نرخ واقعی ارز (بی ثباتی نرخ ارز) از تئوری برابری قدرت خرید1۴ استفاده شد. طبق این 
تئوری نرخ تعادلی واقعی ارز ثابت است و برابر با میانگین نرخ واقعی ارز در سال هایی در نظر گرفته می شود 
که کشور وضعیت ارزی مطلوبی داشته است؛ یعنی تراز پرداخت ها و حساب جاری وضعیت مناسبی داشته اند. 

 (1)
ERER=

n

( ∑max.RERi )
n

i=1

 :max.RER ،تعداد سال هایی که کشور وضعیت ارزی مطلوبی داشته است :n ،نرخ واقعی تعادلی ارز :ERER
نرخ ارز مربوط به این سال هاست. برای محاسبه میزان نادرستی تنظیم نرخ واقعی ارز از رابطه (2) استفاده 

می شود:

 (2)

RERMS= -1= -1n ERER
RERi RER

( ∑max.RERi )
n

i=1

که در آن RER نرخ واقعی ارز است و از رابطه (۳) محاسبه می شود: 

(۳)
RER=

CPIIran

E.WPI(OECD)

که در آن E نرخ رسمی ارز، WPI(OECD) شاخص قیمت عمده فروشی کشورهای صنعتی و CPI شاخص 
قیمت مصرف کننده در ایران است . شاخص ضریب انحراف تجاری (TB) به صورت رابطه (۴) محاسبه می شود:

(۴)
TB= =[ ]=

Px’

PI’

Px

PI

1-tx REX
1-tm REI

14. Purchasing power parity
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که در آن PI و PX قیمت های داخلی برای کاالهای وارداتی و صادراتی، و tx و tm همه محدودیت ها و 
کنترل های اعمال شده روی کاالهای صادراتی و وارداتی هستند و REX و REI به ترتیب نرخ های واقعی ارز 

برای کاالهای صادراتی و وارداتی هستند. 

در شرایطی که هیچ گونه کنترلی بر تجارت خارجی اعمال نشود، tx و tm صفر خواهند بود و TB برابر با یک 
خواهد بود. مقادیر کوچک تر از یک این ضریب حمایت از کاالهای وارداتی و مقادیر بزرگ تر از یک، حمایت 
از تولید کاالهای صادراتی در بازار خارجی را نشان می دهد. ضریب انحراف تجاری درواقع دربردارنده تمام 
سیاست های ارزی و تجاری است. شاخص بازبودن اقتصاد نیز از تقسیم مجموع صادرات و واردات بر تولید 

ناخالص داخلی به دست می آید (رابطه 5):

(5)
OPEN=

GDP
M+X

این شاخص نشان دهنده سیاست های تجاری است که موجب می شود اقتصاد کشور نسبت به تجارت بین الملل 
بازتر عمل کند. 

پس از معرفی و تعیین نحوه محاسبه شاخص های نشان دهنده سیاست های ارزی و تجاری، به منظور بررسی 
اثرات این شاخص ها بر عرضه صادرات میوه های هسته دار و تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای 
مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه صادرات بر اساس الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح 
خطا استفاده شد. مزیت به کارگیری روش اتورگرسیون با وقفه های توزیعی در این است که صرف نظر از اینکه 
متغیرهای توضیحی در سطح مانا باشند (I (0) باشند) و یا با یک بار تفاضل گیری مانا شوند (I (1) باشند) 

می توان رابطه هم انباشتگی بین متغیرها را بررسی کرد. 

یک مدل الگوي خودبازگشت با وقفه هاي توزیعی به طورکلی به صورت ARDL (p,q1,q2,…,qk) نشان داده 
می شود که به صورت رابطه (۶) بیان می شود (پسران و شین، 1995):

(۶)
α(L,p) Yt=α0+∑k

i+1 (L,qi ) Xit+ δWt+ut

t = 1,2, … , n 

معادله (۷)، رابطه پویاي بین متغیرها را نشان می دهد؛ به طوري که در آن:

(۷)
 α(L,p)=1– α1 – α2L2–…– αpLp
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(8)
βi(L,qi )=1 – βi1L–βi2L2 –…– βiqLq      

 i = 1,2, … , n

که Yt متغیر وابسته، α0 عرض از مبدأ، Xit متغیرهای مستقل، L عملگر وقفه، p تعداد وقفه های به کاررفته 
برای متغیر وابسته q ،(Yt) تعداد وقفه های به کاررفته برای متغیرهای مستقل (Xt) و Wt شامل متغیرهای 

ازپیش تعیین شده مانند متغیرهای مجازی، متغیر روند و سایر متغیرهای برون زا با وقفه ثابت است.

تعداد وقفه هاي بهینه براي هریک از متغیرهاي توضیحي را مي توان با کمک یکي از معیارهای آکائیک15، 
شوارتز بیزین1۶ و حنان کوئین1۷ تعیین کرد. رابطه بلندمدت مدل اتورگرسیون با وقفه های توزیعی، با عملیات 
جبري ساده در معادله باال و توجه به آنکه در بلندمدت ارزش جاري وقفه هاي هریک از متغیرهاي وابسته و 

توزیعی با هم برابر هستند، به صورت معادله (9) به دست می آید:

(9)
Yt = α + ∑k

i+1θiXi+ γWt + vt

که در این رابطه:

(1۰)
a=

a(1, p)
a0

(11)
γ=

a(1, p)
δ

(12)
θi= a(1, p) a(1, p)

βi (1, p) ∑q
j=1 βij=

(1۳)
vt= a(1, p)

ut

برآورد الگوي اتورگرسیون با وقفه های توزیعی، شامل دو مرحله براي برآورد ضرایب بلندمدت است. در مرحله 
اول وجود ارتباط بلندمدت پیش بیني شده با نظریه اقتصادی بین متغیرهاي تحقیق، بررسي شده است و در 

15. Akaike
16. Schwarz Bayesian Criterion
17. Hannan-Quinn
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صورت تشخیص وجود ارتباط بلندمدت، در مرحله دوم ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، برآورد مي شوند.

در مرحله اول به منظور انجام آزمون هم جمعی بلندمدت، برای تشخیص وجود ارتباط بلندمدت در مدل، 
از روش بنرجی، دوالدو و مستر18 استفاده  شد. این آزمون بر مبنای آماره t است که با ضرایب با وقفه متغیر 
وابسته مرتبط است. برای انجام این آزمون باید عدد یک از ضریب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر انحراف معیار 
متغیرهای مذکور تقسیم شود. اگر قدر مطلق آماره t محاسبه شده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده از سوی 

بنرجی و دیگران بیشتر باشد، فرضیه صفر رد و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می شود (تشکینی، 2۰۰۶).

(1۴)
t=

S i

i-1

در صورتي که در مرحله اول روش اتورگرسیون با وقفه های توزیعی، وجود رابطه بلندمدت تأیید شود، در 
مرحله دوم ضرایب بلند مدت برآورد می شود. از مدل اتورگرسیون با وقفه های توزیعیهمچنین می توان یک مدل 
تصحیح خطای پویا19 استخراج نمود (بنرجی، دوالدو و مستر، 199۳)، که این مدل پویایی های کوتاه مدت را با 

تعادل بلندمدت بدون ازدست دادن اطالعات بلندمدت ادغام می کند (شرستا و چودهاری، 2۰۰5). 

مدل تصحیح خطا را می توان به صورت معادله 15 بیان کرد:

(15)
DYt = α+∑m

i=1βiDYt-i+∑m
i=1γiDXy-i+ λECMt-1+vt  

1 < λ < 0

که در آن D تفاضل مرتبه اول متغیرها و λ، مقدار تعدیل در هر دوره تا رسیدن به تعادل بلندمدت را نشان 
می دهد. بر اساس روش گرنجر، اگر مقادیر جاری Y با استفاده از مقادیر گذشته X و Y با دقت بیشتری نسبت 
به حالتی که از مقادیر X استفاده نمی شود، پیش بینی شود، متغیر Y تحت علیت متغیر X قرار می گیرد (گرنجر 
و همکاران، 1998). کانوا2۰(1995)، بیان می کند که اگر متغیرها در الگوی خودبازگشت برداري21 ناپایا باشند، 
آزمون عدم علیت گرنجری ممکن است نتایج اشتباهی به  دست دهد. در این گونه موارد باید از تفاضل اول 
متغیرها در الگوی خودبازگشت برداري و یا از الگوهای هم جمعی بلندمدت استفاده کرد. بعد از معرفی متغیرها 

به روابط ریاضی و تصریح مدل پرداخته می شود. 

(1۶)
LEXt=f(LRER, LTB, LOPEN, LEXt-i, ED)

18. Banerjee, Dolado & Mastre
19. Error Correction Model (ECM)
20. Canova 
21. Vector Auto Regresive (VAR)
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که در آن متغیر وابسته ارزش صادرات محصوالت باغی و متغیرهای مستقل عبارتند از LRER (لگاریتم 
بی ثباتی نرخ ارز)، LTB (لگاریتم شاخص ضریب انحراف تجاری)، LOPEN (لگاریتم شاخص بازبودن اقتصاد)، 
LEXt-i (لگاریتم ارزش صادرات سال های قبل)، LPF (لگاریتم قیمت داخلی محصوالت) و ED (متغیر موهومی 
سیاست یکسان سازی نرخ ارز) است. داده های استفاده شده در این تحقیق از سایت UNCOMTRADE و سایت 
بانک مرکزی جمع آوری شده است. این داده ها برای سال های 1۳۷۶ تا 1۳9۴ بوده است. برآورد مدل نیز با 

استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. 

3- یافته های پژوهش

در این مطالعه تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات میوه های هسته دار در دوره زمانی 1۳۷۶ تا 
1۳9۴ با به کارگیری روش اتورگرسیون با وقفه های توزیعی بررسی شد. کوچک بودن حجم نمونه باعث می شود 
در استفاده از روش هایی مانند حداقل مربعات معمولی به دلیل درنظر نگرفتن واکنش های پویای کوتاه مدت 
 موجود بین متغیرها، تورش برآورد بسیار درخور توجه باشد؛ بنابراین، الزم است در برآورد ضرایب، الگوی پویایی 
در نظرگرفته شود تا تعداد وقفه های زیادی را برای متغیرها لحاظ کند. با استفاده از این الگو و به کارگیری 
پارامترهای بلندمدت به همراه آماره های t، امکان آزمون ریشه واحد نیز وجود خواهد داشت. این روش افزون بر 
برآورد ضرایب مربوط به الگوی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا را نیز به منظور بررسی چگونگی تعدیل کوتاه مدت 

به تعادل بلندمدت ارائه می دهد. 

جدول 1. نتایج آزمون های ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس پرون 

ADF متغیرها
)با عرض از مبدأ(

ADF
)با روند(

 PP
)با عرض از مبدأ(

 PP
نتیجه)با روند(

LEX-1/۶۴-2/۸۳-1/۶۰-2/۵۹ناپایا

D LEX-۳/۴۹-۳/۵۷-۴/۶1*-۴/۵۹پایا

LRER-2/۸۵-۳/1۹-۳-۳/1۳*پایا

LTB-۰/۰۷۹-1/۹۴۰/۶۸1/۳۶ناپایا

D LTB-2/۸۸-۴/۶۷*-2/۴۶-۳/1۳پایا

LOPEN۳/۵۳*1/۴2۵/۳۳*1/۷1پایا

LPF-1/۹۹-1/۹۷-۳/۴۴*-۳/۴۷پایا

منبع: یافته های تحقیق

* سطح معنی داری، 1 درصد است.
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قبل از پرداختن به آزمون هم جمعی، آزمون مانایی برای همه متغیرها انجام می شود تا این اطمینان حاصل 
شود که هیچ یک از متغیرها، جمعی از مرتبه دو یعنی I (2) نیستند و از این طریق از نتایج ساختگی اجتناب 
شود. در حالتی که متغیرهای انباشته از درجه دو یا بیشتر باشند مقدار آماره F محاسبه شده از سوی پسران و 
همکاران (2۰۰1)، قابل اعتماد نیست (یانگ، 2۰۰۷). به منظور تعیین درجه انباشتگی متغیرها از آزمون های 
دیکی فولر22 و فیلیپس پرون2۳ استفاده شده و نتایج در جدول شماره 1 آمده است. نتایج نشان می دهد سری های 
زمانی لگاریتم ضریب انحراف تجاری، لگاریتم متغیر بازبودن اقتصاد و لگاریتم متغیر قیمت داخلی محصوالت 

22. Augmented Dickey-Fuller (ADF)
23. Phillips-Perron (PP)

جدول 3. تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده از رویکرد اتورگرسیون با وقفه های توزیعی

آماره tانحراف معیارضرایبمتغیر
LRER۰/۰۶۵۸۴1*۰/۰۰۴211۸۵/۸۵21
LTB۰/۰۷۸2۵**۰/۰۰۵12۴2/22۸۴

LOPEN-۰/۰۶1۸2*۰/۰1۵۸2۶-۳/۵2۶۹

LPF-۰/۰21۹۶1***۰/۰۰۶۳۷۸2-1/۶2۸۴
LEX ۰/۰۳۳۷2۸*۰/۰۰۷2۵۶۸۴/2۵۶۹
ED-۰/۰12۴۷1***۰/۰۰2۸۷۵۴-1/۴۸۵۷

R2=۰/8۷، R2=۰/۷۴، DW=2/21، F= 19/5۳ (۰/۰۰۰)

*، ** و *** به ترتیب سطح معنی داری در 1، 5 و ۰1 درصد هستند. 

منبع: یافته های تحقیق

جدول 2. نتایج آزمون F مدل

F مقادیر حدود بحرانی آماره

1 درصد5 درصد10 درصدسطح معنی داری

)۶ متغیر(
حد باال و پایین

I(0)
I(1)

2/۸۶2
1/۷۶

I(0)
I(1)

2/۰۸2
 ۳/2۴۷

I(0)
I(1)

۴/12۴
2/۷۴۴

آماره F محاسبه شده: 5/۴5۰8

منبع: یافته های تحقیق
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در سطح پایا هستند و سری های زمانی لگاریتم ارزش صادرات میوه های هسته دار و لگاریتم بی ثباتی نرخ ارز در 
سطح پایا نیستند و با یک بار تفاضل گیری از متغیرهای غیرایستا پایا شده اند. باید به این نکته اشاره کرد که در 
تخمین روش اتورگرسیون با وقفه های توزیعی در بلند مدت، متغیرها هم می توانند I(0) و هم I(1)  و یا ترکیبی 

از این دو باشند (پسران و شین، 1999). 

در مرحله اول از تخمین اتورگرسیون با وقفه های توزیعی، از آزمون F برای تشخیص وجود رابطه بلندمدت 
در مدل استفاده می شود. آزمون F بدین صورت است که ابتدا یک رگرسیون OLS را برای تفاضل مرتبه اول از 
مدل برآورد می کند و سپس معناداری مشترک ضرایب متغیرهای سطح وقفه داده شده را هنگامی که به قسمت 
اول معادله اضافه شده اند، می آزماید. جدول شماره 2 نتایج آماره F محاسبه شده را وقتی که تفاضل مرتبه اول 

هر متغیر به عنوان یک متغیر وابسته در رگرسیون ARDL-OLS در نظر گرفته شده، نشان می دهد.

همان طور که مالحظه می شود آماره F محاسبه شده (5/۴5۰8) از حد باالی ارزش بحرانی F (۴/12۴) در 
سطح 99 درصد بیشتر است و وجود رابطه هم جمعی یا بلندمدت در بین متغیرهای مدل تأیید می شود. پس از 
پی بردن به وجود رابطه هم جمعی، مدل بلندمدت و مدل تصحیح خطا با به کارگیری معیار شوارتز بیزین2۴ و با 

وقفه های بهینه (1و1و ۰و۰و1و1) اتورگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد می شود. 

نتایج برآورد مدل بلندمدت در جدول شماره ۳ نشان می دهد تمامی متغیرهای مدل تأثیر معنی داری 
بر متغیر وابسته در بلندمدت دارند. اما به ترتیب، متغیرهای لگاریتم ضریب انحراف تجاری، لگاریتم نرخ 
واقعی ارز، لگاریتم متغیر بازبودن اقتصاد، لگاریتم ارزش صادرات محصوالت باغی در سال های قبل، لگاریتم 
متغیر قیمت داخلی محصوالت و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز بیشترین تأثیر بر صادرات 

میوه های هسته دار را در ایران دارند.  

شاخص ضریب انحراف تجاری با اطمینان 99 درصد معنی دار است و نشان می دهد با 1 درصد افزایش 
(کاهش) این شاخص احتمال افزایش صادرات محصوالت باغی ۷/8 درصد افزایش (کاهش) می یابد و این مسئله 
باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می شود. به عبارت دیگر افزایش سیاست های حمایت از کاالهای صادرات 
کشاورزی باعث افزایش شاخص انحراف تجاری و به تبع آن میزان صادرات گروه میوه های هسته دار شده 
است. متغیر بی ثباتی نرخ ارز با اطمینان 95 درصد تأثیر معنی دار بر ارزش صادرات میوه های هسته دار است. 
عالمت این ضریب مثبت است و نشان می دهد، با یک درصد افزایش (کاهش) در نرخ واقعی ارز، ارزش صادرات 
محصوالت باغی ۶/5 درصد افزایش (کاهش) می یابد. این نتیجه را می توان چنین توجیه کرد که افزایش در 
نوسانات نرخ ارز دو اثر جانشینی و درآمدي دارد که در این حالت، اثر درآمدي بیشتر از اثر جانشینی آن است 

و از این رو توانسته است فعالیت صادراتی را افزایش دهد.

با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی ایران در مقابل ارز بین الملل کاهش می یابد. به عبارت دیگر با هر واحد پول 
خارجی، پول داخلی بیشتری خریداری می شود؛ درنتیجه کاالهای داخلی نسبت به کاالهای خارجی ارزان تر 

24. Schwarz Bayesian Criterion
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و به افزایش صادرات و کاهش واردات منجر می شود. متغیر بازبودن اقتصاد نیز با اطمینان 99 درصد معنی دار 
است و عالمت مثبت دارد؛ به این مفهوم که با افزایش (کاهش) 1درصدی، ارزش صادرات محصوالت باغی ۶/1 
درصد افزایش (کاهش) می یابد. با توجه به نظریات اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک که معتقدند افزایش 
درجه بازبودن تجاری، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی است و این مهم به تشویق کشورهای جهان در 
افزایش همگرایی اقتصادشان از طریق افزایش صادرات و واردات منجر می شود، وجود این رابطه مثبت تأیید 
می شود. متغیر قیمت داخلی محصوالت با اطمینان 9۰ درصد تأثیر معنی دار بر ارزش صادرات محصوالت باغی 
دارد. عالمت این ضریب منفی است و نشان می دهد، با 1 درصد افزایش (کاهش) در قیمت داخلی، ارزش 
صادرات میوه های هسته دار 1/2 درصد کاهش (افزایش) می یابد. به عبارت دیگر، با افزایش قیمت های داخلی 
چون کاالهای داخلی نسبت به کاالهای خارجی گران تر می شود، صادرات کاهش می یابد. متغیر میزان صادرات 
میوه های هسته دار در سال های قبل با اطمینان 99 درصد معنی دار است و عالمت مثبت دارد؛ یعنی 1 درصد 
افزایش (کاهش) در این شاخص احتمال افزایش (کاهش) ارزش صادرات میوه های هسته دار را ۳/۳ درصد 
افزایش می دهد. این افزایش به دلیل شرایط مساعد صادرات در دوره قبل است که باعث می شود باغ داران نسبت 

به تولید محصوالت با ارزش بیشتر تمایل بیشتری از خود نشان دهند. 

متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز با اطمینان 9۰ درصد معنی دار است و نشان می دهد 1 درصد 
افزایش (کاهش) این شاخص 1/2 درصد احتمال افزایش صادرات محصوالت باغی را کاهش (افزایش) می دهد. 

جدول شماره ۴ نتایج برآورد ضرایب کوتاه مدت را به همراه بخش تصحیح خطای مربوطه ارائه می دهد. 

نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه مدت با نتایج مدل بلندمدت اندکی متفاوت است. در کوتاه مدت نیز همانند 
بلند مدت تمامی متغیرها معنی دار هستند، اما به ترتیب متغیرهای بی ثباتی نرخ ارز، ضریب انحراف تجاری، 

جدول 4. تخمین ضرایب تصحیح خطا مدل با استفاده از رویکرد اتورگرسیون با وقفه های توزیعی

آماره tانحراف معیارضرایبمتغیر
LRER-۰/۰2۴۵۶۸*۰/۰1۴۹۰1-2/2۸۹1
LTB۰/۰۷12۵۳**۰/۰2۳۴۵۶ ۵/۹۵۷1

LOPEN-۰/۰۴۴1۷۸***۰/۰1۰2۰۳-1/۷2۶۹
LPF-۰/۰2۵۸۵1***۰/۰۰۹۵۹2۸-1/۶۵2۴

LEXt-i۰/۰۳2۸21**۰/۰1۶12۶۴/۸۵2۶
ED۰/۰2۷۸۵۳۰/۰۰1۸۷۵۴۰/۹۳۵2

R2=۰/8۰، R2=۰/۷۶، DW=2/۴۳، F= 12/۴۴ (۰/۰۰۰)

*، ** و *** به ترتیب سطح معنی داری در 1، 5 و ۰1 درصد هستند. 

منبع: یافته های تحقیق
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متغیر باز بودن اقتصاد، میزان صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصوالت و 
متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر صادرات میوه های هسته دار دارند. در اینجا 
بی ثباتی نرخ ارز با اطمینان 95 درصد و با عالمت منفی معنی دار است و نشان می دهد افزایش (کاهش) 
1درصدی در این شاخص احتمال افزایش ارزش صادرات میوه های هسته دار را 2/۴ درصد کاهش (افزایش) 
می دهد. به نظر می رسد در این حالت اثر جانشینی بی ثباتی نرخ ارز بیشتر از اثر درآمدي آن است و از این رو 
توانسته است فعالیت صادراتی را کاهش دهد. تأثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز واقعی با به وجود آوردن فضایی بی ثبات 
و نامطمئن در اقتصاد و همچنین با ایجاد شرایط نامطمئن و متزلزل در زمینه سود ناشی از مبادالت بین المللی، 
سبب کاهش تجارت و همچنین کم تحرکی جریان سرمایه از طریق کاهش سرمایه گذاري در تجارت خارجی و 

تقلیل ارزش سبد دارایی هاي مالی و کاهش سطح صادرات می شود. 

شاخص ضریب انحراف تجاری نیز با اطمینان 99 درصد معنی دار است و افزایش (کاهش) 1 درصد این 
شاخص، ارزش صادرات میوه های هسته دار را ۷/1 درصد افزایش (کاهش) می دهد. متغیر بازبودن اقتصاد نیز 
با اطمینان 9۰ درصد نشان می دهد افزایش (کاهش) 1درصدی، ارزش صادرات محصوالت باغی را ۴/۴ درصد 
کاهش (افزایش) می دهد. به همین ترتیب متغیر میزان صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل با اطمینان 
99 درصد معنی دار است و 1 درصد افزایش (کاهش) این ارزش، صادرات محصوالت باغی را 2/۳ درصد افزایش 
(کاهش) می دهد و قیمت داخلی محصوالت با اطمینان 9۰ درصد معنی دار است و با 1 درصد افزایش (کاهش) 
آن ارزش صادرات میوه های هسته دار 2/5 درصدکاهش (افزایش) می یابد و به درآمدهای صادرات غیرنفتی 

افزوده می شود. در کوتاه مدت متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز معنی دار نیست. 

ضریب تصحیح خطا نیز ۰/۴2- تخمین زده شده است که کاماًل معنی دار است و داللت بر سرعت بسیار 
باالی تعدیل به سمت تعادل بلندمدت دارد و نشان می دهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، 
در هر دوره ۰/58 درصد از بی تعادلی کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. ضریب 
تعیین مدل نیز ۰/85 و دوربین واتسون 2/۴۳ است. همچنین مجموعه ای از آزمون های تشخیصی روی 
مدل انجام شد و نتایج آزمون های رمزی برای فرم تبعی، LM برای خودهمبستگی و وایت برای واریانس 

ناهمسانی، حاکی از رد شدن فرض صفر در این آزمون ها بود. 

4- بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در کشور دارد و ارز آوری مناسبی که این بخش می تواند داشته 
باشد، در این تحقیق تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصوالت باغی در ایران بررسی شد. 
محصوالت باغی به ویژه محصوالت باغی هسته دار همچون، گیالس، زردآلو، هلو و آلو از جمله محصوالتی 
هستند که سهم درخور توجهی در تولیدات جهانی دارند و لزوم توجه به این محصوالت، به ویژه در بخش 

صادرات مهم و حیاتی است. 

بر اساس نتایج به دست آمده در بخش های قبلی، شاخص ضریب انحراف تجاری و افزایش سیاست های حمایت 
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از صادرات کاالهای کشاورزی در بلند مدت و کوتاه مدت رابطه ای مستقیم با افزایش صادرات محصوالت باغی 
دارد که این امر باعث می شود سیاست هایی در پیش گرفته شود که باعث افزایش حمایت از صادرات محصوالت 
کشاورزی شود؛ بنابراین با توجه به این مهم که اعمال سیاست های حمایتی نقش مستقیمی در توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی دارد، لزوم توجه ویژه دولت و مسئوالن به این بخش بسیار حائز اهمیت است، به گونه ای 
که با افزایش دانش فنی و امکانات زیربنایی می توان ظرفیت تولیدی بخش را در کوتاه مدت و با تداوم آن در 
بلندمدت افزایش داد. همین امر ضمن کمک به توسعه روش های مختلف نوین در تولید محصوالت و عرضه 
کاالهای متنوع، سبب کاهش واردات و افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور می شود. همچنین با بررسي 
برنامه ها و سیاست هاي حمایت از صادرات در کشورهاي دنیا، به این نتیجه می رسیم که هریک از این کشورها 

برنامه هاي مختلفي را براي تشویق و حمایت از صادر کنندگان خود در نظر گرفته اند. 

نگاهي به برنامه هاي حمایتي در این کشورها گویاي آن است که در تمامي آن ها انواع حمایت هاي مالي از 
صادرات در قالب حمایت هاي بیمه اي، مالیاتي و ارزي برقرار است. یک نکته درخور توجه در برنامه هاي حمایت 
از صادرات کشورهای دنیا، انواع حمایت ها و مشوق هایي است که به صنایع کوچک و متوسط ارائه مي شود. 
اصوالً صنایع کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع خود آسیب پذیري بیشتري در برابر فعالیت و رقابت 
در بازارهاي بین المللي دارند. از این رو طراحي برنامه هایي به منظور حمایت از این شرکت ها، به ویژه در برابر 
ریسک ها و خطرات فعالیت در بازارهاي بین المللي حائز اهمیتي دو چندان است. برنامه اي که در صورت اجرا شدن 

آن به شکل مناسب در کشور، می توان امیدوار بود که در بخش صادرات رشد درخور توجهی رخ دهد. 

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد باز بودن اقتصاد در تجارت جهانی باعث افزایش صادرات محصوالت باغی می شود 
که این موضوع سبب افزایش جهانی شدن فعالیت های تجاری می شود. بازبودن اقتصاد به طور ساده عبارت از حذف 
(کاهش) موانع تجاری در تجارت بین الملل است. اوالً موانع تجاری در صحنه تجارت خارجی متنوع هستند. عمده ترین 
موانع تجاری تعرفه ها و یارانه های صادراتی هستند که در سطح وسیع در مبادالت بین المللی به کار برده می شوند. تعرفه 
روی کاالهای وارداتی وضع می شود تا قیمت داخلی کاالهای وارداتی در کشور وارد کننده گران شود و به این ترتیب 
از صنایع داخلی حمایت شود. یارانه معموالً بر کاالهای صادراتی وضع می شود تا تولید کننده داخلی با حمایت دولت 
بتواند کاالی خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتر بفروشد و ضمن کسب سود، توان رقابتی خود را نسبت به سایر 
کشورهای صادر کننده افزایش دهد. درباره تعرفه توجیه دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه تعرفه برای دولت نوعی درآمد 

محسوب می شود که می تواند از این درآمد در راستای سیاست های اقتصادی خود استفاده کند. 

این درآمد برای کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده که فاقد منابع اقتصادی کافی هستند حساسیت خاصی دارد؛ 
بنابراین، حذف یا حتی کاهش آن به سختی قابل اجراست. سایر موانع تجاری نیز حسب مورد، استفاده می شود که گاه 
توجیه اقتصادی و نیز منطقی دارد؛ برای مثال کشورهای اسالمی بر اساس موازین شرعی خود از واردات کاالهای حرام 
نظیر واردات گوشت حیواناتی که ذبح اسالمی نشده اند ممانعت می کنند که توجیه دینی دارد. سهمیه بندی نیز از جمله 
موانع تجاری محسوب می شود که بر اساس اهداف مختلف اقتصادی دولت از قبیل کنترل مصرف و حمایت از صنایع 
داخلی از آن استفاده می شود. در اِعمال سهمیه بندی، دولت برای واردات کاالهای سهمیه بندی شده در حد تعیین شده 
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تعرفه کمتری قائل می شود و مقدار بیشتر از سهمیه، تعرفه به مراتب ببیشتری دارد؛ بنابراین، ایران می تواند با وضع 
تعرفه و یارانه های صادراتی مناسب، شرایط را برای باز بودن اقتصاد و تجارت بهتر با سایر کشورهای دنیا فراهم آورد.

متغیر بی ثباتی نرخ ارز، متغیر تأثیرگذار دیگری است که در بلندمدت بر ارزش صادرات محصوالت باغی تأثیرگذار 
است؛ بنابراین، باید نرخ ارز برای صادرات محصوالت کشاورزی به حالت واقعی تعادلی نزدیک باشد و از اعمال نرخ 
ارزهایی که با نرخ واقعی ارز تعادلی انحراف زیادی دارند جلوگیری شود. همچنین اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز در 
صورت وجود نوسانات قیمت برای محصوالت کشاورزی در اثر تورم و افزایش هزینه ها باعث ایجاد شرایط سخت رقابتی 
در بازارهای جهانی خواهد شد؛ بنابراین، قبل از اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز باید نسبت به درپیش گرفتن سیاست های 
پولی و مالی با هدف کاهش نرخ تورم تا سطح متوسط جهانی اقدام کرد. که این موضوع با نتیجه مطالعات خلیقی و 

شوکت فدایی (2۰1۷)، الیفرت و وستکات (2۰1۶)، حسنوف (2۰12) و فوگارسی (2۰11) مطابقت دارد.

با توجه به تأثیر منفی و معنی دار متغیر قیمت داخلی محصوالت باغی بر میزان صادرات این گروه از محصوالت، باید در 
تدوین سیاست های تجاری و حمایتی به کاهش حداقلی نوسانات قیمت این محصوالت توجه کرد، زیرا نوسانات قیمت 
می تواند بر روی برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تولید و صادرات محصوالت کشاورزی تأثیر منفی بگذارد. به 
طورکلی ثبات در سیاست های ارزی و تجاری و جلوگیری از تغییر این سیاست ها در بلندمدت و با هدف حفظ و توسعه 
بازارهای هدف محصوالت کشاورزی، بسیار اهمیت دارد، زیرا در صورت نبود ثبات در این سیاست ها، صادرکنندگان 
قدرت برنامه ریزی و رقابت محصوالت خود را در بلندمدت از دست می دهند و درجه ریسک فعالیت آن ها افزایش می یابد 

و به کاهش میزان ارزش صادرات محصوالت کشاورزی منجر می شود. 
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