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In this research, the effect of five macroeconomic variables of the exchange rate, gross domes-
tic product, relative prices of agricultural commodities, agricultural capital, and money sup-
ply is investigated on the agricultural and traditional exports during 1986-2014. In the present 
study, we used the Vector Auto-Regressive (VAR) model and the Johansen method. The results 
show a positive and significant correlation between agricultural and traditional exports and 
variables of the exchange rate, relative prices, and money supply. However, there is a negative 
and significant relationship between agricultural capital and the dependent variable. Besides, 
there is a one-way causal relationship between the exchange rate and agricultural exports as 
well as the supply of money and agricultural exports. Finally, using the modified coefficient of 
Error-Correction Mechanism (ECM), we can infer that if an imbalance occurs in agricultural 
exports in any year, a quarter of imbalance will be restored in the next period. To determine 
the relationship between variables, in the long run, we used Johansson method to estimate the 
convergent vectors and apply constraints on cointegration relations. Based on the study results, 
we suggest that economic authorities should try to approximate the exchange rates and elimi-
nate the gap between central bank exchange rate and free-market exchange rate. This method 
is the best way to stabilize the exchange rate, and consequently, export stability in the long run. 
To do this, the proper monetary and financial measures must be taken to direct liquidity toward 
production and boost the capital market.
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در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کالن اقتصادی شامل نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، قیمت های نسبی 
کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی طی سال های 
1365 تا 1393 بررسی شده است. در پژوهش حاضر از مدل خودرگرسیون برداری و همگرایی جوهانسن 
استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت های نسبی، عرضه پول و 
صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و متغیر وابسته رابطه منفی و 
معنی داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات 
رابطه علّی یک طرفه وجود دارد. به عالوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از سازوکار تصحیح خطا 
برای متغیرها می توان نتیجه گرفت در صورت بروز بی تعادلی در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم 
از بی تعادلی حاصل، در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از 
روش جوهانسن، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط هم جمعی، تأثیر متغیرها سنجیده 
شده است. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود مسئولین اقتصادی برای یکسان سازی نرخ ارز 
و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد و رسیدن به بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال 
آن ثبات صادرات در بلندمدت بکوشند. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب، نقدینگی به 

سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت شود.
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نرخ ارز، مدل 
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عرضه پول، روش 
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مقدمه
در طول سال های اخیر کوشش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله و ایجاد ظرفیت های جدید برای 
توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد بوده است. در طول 
برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر 
است، اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور، این مقدار از رقم پیش بینی شده فراتر رفت و 
این روند ادامه یافت، به گونه ای که سطح صادرات کاالهای کشاورزی در سال های پایانی برنامه چهارم توسعه 
افزایش درخور توجهی داشته است. بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ داشتن قابلیت ها و ظرفیت های 
قابل توجه اهمیت خاصی دارد و به لحاظ نقشی که در تأمین موادغذایی مردم و تهیه مواد اولیه برخی از صنایع 

دارد، شایان توجه است. 

در این بین رسالت اصلی بخش کشاورزی به عنوان بخش تولیدکننده غذا، تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه 
است، اما با توسعه تولید، این بخش می تواند افزون بر تأمین غذای کافی برای تأمین نیازهای دیگر اقتصادی نیز 
مشارکت داشته باشد (رزاقی، 1997). بنابراین عنایت به اهمیت و گستردگی بخش کشاورزی، هرگونه اعمال 
سیاست بر این بخش، کل اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد. اهمیت صادرات و لزوم برنامه ریزی صحیح در بخش 
صادرات ازجمله صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی، در جهت خودکفایی موضوعی است که همواره مورد توجه 
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایران بوده است؛ به طوری که به جرئت می توان گفت یکی از اصلی ترین 

اهداف اقتصادی در بعد از پیروزی انقالب اسالمی، موضوع صادرات غیرنفتی است (شاکری، 2005). 

گسترش صادرات، عاملی است که موجب سازماندهی تولید برای بازارهای بزرگ تر شده و درنتیجه روش های 
تولیدی مناسب تر و کم هزینه تر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، به کار گرفته می شود. درواقع بازرگانی 
خارجی از مهم ترین اجزای نظام های اقتصادی محسوب می شود. توسعه صادرات موجب افزایش تولید داخلی و 
تخفیف معضل بیکاری می شود و از طریق جذب سرمایه و کمک های خارجی به تراز پرداخت ها کمک می کند 
(ناظمی، 2010). در ایران نیز سال هاست بر صادرات غیرنفتی تأکید می شود و به گفته برخی کارشناسان 
وابستگی شدید تولید داخلی و صادرات به درآمد نفت و تزلزلی که در سالیان گذشته در قیمت نفت وجود داشته، 

روی آوردن اقتصاد کشور به سوی صادرات غیرنفتی را اجتناب ناپذیر کرده است. 

قابلیت های فراوان کشور در زمینه تولید و عرضه محصوالت کشاورزی سبب شده است این محصوالت حجم 
عمده ای از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه عضویت ایران در 
سازمان تجارت جهانی اجتناب ناپذیر است و در آینده عضویت ایران در این سازمان عملی خواهد شد، الزم است 
بستر مناسب برای بهبود و تداوم صادرات ایران پس از عضویت در این سازمان فراهم شود. با عضویت در سازمان 
تجارت جهانی، رقابت بین کشورها برای افزایش صادرات تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی کشورهایی امکان 
حضور در صحنه را خواهند داشت که شرایط حاکم بر سازمان تجارت جهانی را پذیرا باشند. با توجه به اینکه 
یکی از اهداف اساسی برنامه سوم توسعه، گسترش صادرات غیرنفتی است و محصوالت کشاورزی از عمده ترین 
کاالهای غیرنفتی به شمار می آیند، اهمیت و تأثیر صادرات این کاالها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی و در 

فریبا اقبال صفت رونقی و همکاران. بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی ایران
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پی آن رشد اقتصادی کل کشور معین می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر 
صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی در ایران طی سال های 1365 تا 1393 است (تقوی و نعمتی زاده، 2004). با 
توجه به مطالب ذکر شده می توان این گونه عنوان کرد که صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی ایران تأثیر بسزایی 
بر متغیرهای اقتصادی دارد. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا متغیرهای اقتصادی بر صادرات 
کاالهای سنتی و کشاورزی ایران تأثیر گذار است؟ برای پاسخ به سؤال، چارچوب مقاله به گونه ای است که پس 

از مقدمه در بخش دوم مقاله به ادبیات موضوع می پردازد.

1- ادبیات موضوع
  در ارتباط با نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه کشاورزی و نیز تأثیر عرضه 
پول بر صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی، مطالعات متعددی در ادبیات جهانی و داخلی وجود دارد که در این 

بخش به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود. 

حسنوند و همکاران (2019) تأثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران را با رویکرد سری زمانی ساختاری، در 
بازه زمانی 1392-1385 بررسی کرده اند. نتایج حاصل نشان داده است تحریم ها تأثیری منفی و معنی دار بر 
صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تأثیر 
مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کاالی 
صادراتی به وارداتی تأثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است. همچنین سطح و شیب روند 
ضمنی، تأثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تأثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده 
بر روند صادرات غیرنفتی است.کرباسی و همکاران (2018) در مقاله ای با عنوان »راهکارهای توسعه صادرات و 
گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیایی میانه« نشان دادند تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از 

فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد.

به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چندمحصولی در 
صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کاالهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق 
پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه 
عملیاتی بخشیده شود. نتایج نشان داد بخش اعظمی از مشکالت صادرات استان داخلی است. مشکالت خارجی 
مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریم ها وزن کمی در افت صادرات دارد. نونژاد و پرویزی کشکولی 
(2016) اثر تالطم نرخ ارز و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از داده های فصلی بررسی 
کرده اند. نتایج کلی نشان می دهند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری، 
تالطم نرخ ارز حقیقی دارای اثر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری 
است. بنابراین مطابق انتظار، افزایش در تالطم نرخ ارز موجب کاهش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عمده 

طرف تجاری می شود. 

محمدی و فکاری (2015) در مقاله ای با عنوان »اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کالن اقتصادی 

فریبا اقبال صفت رونقی و همکاران. بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی ایران
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بر تنوع صادرات ایران«، اثرات متغیرهای کالن اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران را با استفاده از 
اطالعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون رایج بررسی کردند. نتایج نشان داد سرمایه گذاری 
خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخگویی اثرات 
معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند. صفری و همکاران (2014) تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات 
بخش کشاورزی را در راستای بند دوم سیاست های کلی کشاورزی بررسی کرده اند. در این میان نرخ ارز، رشد 
صادرات غیرنفتی را متأثر می کند. نتایج تحقیق رابطه معکوس میان نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی 

را نشان می دهد. 

رفیعی و همکاران (2018) در بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی خرمای ایران از رهیافت 
خودرگرسیونی با وقفه های گسترده1 طی دوره زمانی 1393-1368 استفاده کردند. نتایج به دست آمده از برآورد 
الگو نشان می دهند از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی 
در سطح پنج درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 0/742 درصد افزایش 
خواهد یافت. همچنین متغیر سهم کشور هدف اصلی، رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. رحمانی 
دیزگاه و همکاران (2018) در پژوهشی با عنوان »بررسی نقش رابطه انتقالی نرخ ارز در رفتار قیمت گذاری برای 
بازار صادرات میگو و خاویار ایران، به تجزیه و تحلیل اثرگذاری های نامتقارن نرخ ارز پرداخته اند. نتایج نشان دادند 
این اثرگذاری ها، متقارن است و منفی بودن عالمت ضریب ها، نشان دهنده بیشتربودن تأثیر کاهش ارزش ریال، 

از افزایش آن، در انتقال نوسان های نرخ ارز به بازارهای مقصد است. 

کوچک زاده و همکاران (2015) تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات خرمای ایران را بررسی. نتایج آن ها برای 
دوره 1390-1359 نشان داد نااطمینانی نرخ ارز در بلندمدت و کوتاه مدت اثر منفی و معنی داری بر صادرات 
خرمای ایران دارد، اما قیمت صادراتی خرما تأثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. زمانی و مهرابی بشرآبادی 
(2014) اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصوالت کشاورزی را در ایران بررسی کردند. نتایج مطالعات آن ها نشان 
داد نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصوالت بخش کشاورزی 

می گذارد. بنابراین سیاست گذاران باید از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند. 

گودرزی و صبوری دایمی (2014) رابطه بلندمدت بین صادرات غیرنفتی در ایران و نرخ ارز را بررسی. نتایج 
نشان داد رابطه بلندمدت میان نرخ ارز مؤثر واقعی و صادرات غیرنفتی وجود دارد و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر قابل 
توجهی بر مقدر صادرات غیرنفتی ایران ندارد. شجاعی و دیگران (2013) در پژوهشی راهکارهای مؤثر بر توسعه 
صادرات زعفران و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این امر در 
رشد بخش کشاورزی مؤثر است. الینکو و آدجمو (2014) اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی نیجریه را 
بررسی کردند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد بی ثباتی در بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی 

نیجریه دارد. 

سرنیس و تسونیس (2013) تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات کشورهای قبرس و کرواسی را با استفاده از 

1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
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داده های فصلی 2012-1990 بررسی کردند. نتایج تحقیقات نشان داد بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی بر صادرات 
این دو کشور دارد. پاالماالیی و کلیوانی (2013) تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر رشد صادرات هند را بررسی کردند. 
نتایج تحقیق آن ها نشان داد بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی بر صادرات واقعی هند داشته است و نرخ واقعی ارز اثر 
مثبت بر صادرات داشته است. ورهین (2012) اثر نرخ ارز بر صادرات منطقه اروپا به آمریکا را بررسی کرد که 
نتیجه حاکی از منفی بودن رابطه بی ثباتی نرخ ارز و صادرات در اغلب موارد بود. کومار (2011) به برآورد تجربی 
معادالت تقاضای صادرات برای کشورهای در حال توسعه آسیایی پرداخت. او به این نتیجه دست یافت که 
صادرات عاملی مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی است و این کشورها باید سیاست هایی 

را اجرا کنند که موجب رشد صادرات آن ها شود. 

ژانگ و بایم بریج (2011) رابطه بین صادرات، واردات و رشد اقتصادی برای کره جنوبی و ژاپن را از راه مدل 
اتورگرسیو برداری بررسی کردند. چندین نتیجه از این کار تجربی استخراج شده است: نخست اینکه سه متغیر 
برای هر دو کشور هم انباشته بوده اند، یعنی رابطه بلندمدت برقرار بوده است. دوم اینکه شواهدی از رابطه علیت 
دوسویه بین واردات و رشد اقتصادی برای هر دو کشور وجود دارد و باالخره افزایش صادرات ژاپن منجر به رشد 
تولید ناخالص داخلی در این کشور می شود. با توجه به مطالعات انجام گرفته می توان این گونه عنوان کرد که 
تعامل متغیرهای اقتصادی و صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی در اقتصاد کشورها، همانند ایران نقش مهمی 
در پیشبرد توسعه و رشد ایفا می کند. بنابراین بررسی تأثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، قیمت های نسبی 

کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی امری الزم است.

2- روش شناسی پژوهش

هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی بررسی می شود، الزم است به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب 
یک الگوی سیستم معادالت همزمان توجه شود. قبل از برآورد چنین الگویی الزم است اطمینان حاصل شود که 
معادالت این سیستم قابلیت شناسایی دارند. شیوه مدل سازی خودرگرسیون برداری با استفاده از روش شناسی 
بیزین توسعه داده شده است. اولین بار این روش شناسی برای برآورد مدل خودرگرسیون برداری به کار رفت که 
به مدل بردارهای خودرگرسیونی بیزین معروف شد. مدل خودرگرسیون برداری، درواقع نوعی ارتباط خطی بین 
متغیر وابسته و وقفه هایی از کلیه متغیرهای حاضر در سیستم معادالت است که تعداد وقفه ها توسط مدل ساز و 
 n) متغیر وابسته n به صورت تجربی تعیین می شود. شکل کلی یک سیستم معادالت خودرگرسیون برداری با

معادله) به شکل فرمول شماره 1 است: 

.1
Yt=A(L)Yt=Cε+t

که در آن، L مبین عملگر وقفه، C ماتریس عرض از مبدأ معادالت و tε نیز عنصر اخالل تصادفی بوده که 
 (Aij) به صورت A 2 دارد. همچنین عناصر ماتریسδ فرض می شود توزیع عادی با میانگین صفر و واریانس

تعریف می شوند (فرمول شماره 2).
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.2
Aij(L)=∑Lk aijk

که در آن، i معرف شماره معادله، j شماره متغیر حاضر در معادله و k تعداد وقفه مد نظر برای سیستم است. 
موضوع اساسی در این میان، تعیین طول وقفه ها و نیز تعیین متغیرهای مناسب برای حضور در سیستم است. 
برای این منظور می توان از آزمون نسبت حداکثر احتماالت ممکن و معیار اطالعاتی آکائیک (AIC) و شوارتز 

(SIC) ، استفاده کرد که به شرح فرمول شماره 3 و 4 است:

.3
AIC=TLog│∑│+2N

.4

SIC=TLog│∑│+NLogT

در این فرمول ها، │∑│دترمینان ماتریس واریانس کوواریانس پسماندهای سیستم،N تعداد کل پارامترهای 
برآورد شده سیستم و T تعداد مشاهدات استفاده شده است. در راستای تعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین چند 
متغیر اقتصادی سری زمانی، روش جوهانسن در چند سال اخیر به سرعت تبدیل به یک ابزار اساسی در برآورد 
الگوهای اقتصادی سری زمانی شده است. در این روش تعیین و برآورد بردارهای هم جمعی (یعنی ضرایب 
مربوط به روابط تعادلی بلندمدت) بین متغیرها، با استفاده از ضرایب الگوی خودرگرسیون برداری2 بین آن 
متغیرها صورت می گیرد. ارتباط موجود بین الگوهای خودرگرسیون برداری و هم جمعی، این امکان را فراهم 
می آورد تا به سادگی بردارهای همجمعی را از روی ضرایب الگوی خودتوضیح برداری به دست آورد. نقطه آغاز 
روش جوهانسن برای آزمون و تعیین روابط هم جمعی بین متغیرهای سری زمانی، برآورد الگوی تصحیح خطای 

برداری مربوط به آن متغیرهاست که می توان آن را به صورت فرمول شماره 5 معرفی کرد:

 .5

∆yt=β1∆yt-1+β2∆t-2+………..+βp-1∆yt-p-1+IIyt-p+Ut

با این فرض که تمام متغیرهای بردار yt انباشته از مرتبه یک I(1) هستند، آن گاه تمامی جمالت که به صورت 
yt-p∆ درآمده اند پایا خواهد بود. وجود هم انباشتگی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده 
از الگوی تصحیح خطا را فراهم می آورد. این الگوها در کارهای تجربی شهرت فزاینده ای یافته اند. عمده ترین دلیل 
شهرت الگوی تصحیح خطا آن است که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادل بلندمدت آن ها ارتباط 
می دهد. وقتی دو متغیر xt و yt هم انباشته اند، رابطه تعادلی بلندمدت بین آن ها وجود دارد. البته در کوتاه مدت 
ممکن است بی تعادلی هایی وجود داشته باشد، در این صورت می توان جمله اخالل فرمول شماره 6 و 7 را به 

2. Variyanc AverageRegresion (VAR)
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عنوان خطای تعادل تلقی کرد.

 .6
Yt=βxt+Ut 

.7
Ut=yt–βxt

اینک می توان این خطا را برای پیوند رفتار کوتاه مدت yt با مقدار تعادلی بلندمدت آن استفاده کرد و برای این 
منظور می توان الگویی به صورت فرمول شماره 8 تنظیم کرد:

.8
∆yt=α0+α1∆xt+α2 Ût-1+εt

که در آن Ût-1 جمله خطای برآورد رگرسیون با یک وقفه زمانی است. چنین الگویی به الگوی تصحیح خطا 
معروف است که درآن تغییرات در yt به خطای تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است. 

برای تخمین مدل مطالعه شده، یعنی تابع صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی، از فرمول شماره 9 استفاده 
شده است:

.9

Xt=f(ERt, PWt, yt,INt, Mt)

که در آن، Xt صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی و ERt نرخ ارز، PWt قیمت های نسبی، yt تولید ناخالص 
داخلی، INt سرمایه بخش کشاورزی، Mt عرضه پول هستند. در تجزیه و تحلیل های مدل، همانند مدل دوتا و  
از روش همگرایی جوهانسن و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است و فرم لگاریتمی مدل باال را می توان به 

صورت فرمول شماره 10 نشان داد: 

.10

Ln Xt =f(Ln ERt, Ln PWt, Ln yt,LnINt,Ln Mt)

که این رابطه را می توان به صورت فرمول شماره 11 برای برآورد مدل بازسازی کرد:

.11
Ln Xt =α0 +α1 Ln ERt +α2 Ln PWt +α3Lnyt +α4LnINt +α5 Ln Mt

داده های استفاده شده در این تحقیق، داده های سری زمانی ساالنه در سال های 1393-1365 هستند که از 
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بانک مرکزی ایران جمع آوری شده است. 

این مقاله در سال 1395 نوشته شده است. همچنین آمارهای ارائه شده در ارتباط با مطالعه حاضر از سوی 
بانک مرکزی به صورت خام ارائه نشده اند و در صورت نبود داده ها امکان تخمین و به روز کردن برآورد وجود 

نخواهد داشت. 

3- یافته های پژوهش

نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته طی سال های 1365 تا 
1393 در جدول شماره 1 ارائه شده است.

 (1)I بر اساس جدول شماره 1 تمامی متغیرها با اعمال یک وقفه پایا می شوند و همگی انباشته از مرتبه یک

جدول 1. آزمون ریشه واحد برای متغیرهای تحقیق با استفاده از روش دیکی فولر

آماره آزمون ADFنام متغیر
نتیجه آزمونمقدار بحرانی ADF )درصد(

ADF 1051

LX-4/412-2/642-3/00-3/769I(1)
LER-4/095-2/646-3/012-3/788I(1)
LPW-2/935-2/801-2/320-1/582I(1)

LY-3/838-2/66-3/04-3/857I(1)
LIN-4/119-2/660-3/040-3/857I(1)
LM-2/849-2/642-2/00-2/769I(1)

مأخذ: محاسبات تحقیق

جدول 2 . تعیین تعداد وقفه بهینه برای متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری

حنان کوئینآکائیکشوارتز بیزینطول وقفه

01/5071/4581/471
1-0/149-0/248-0/223
2-0/5300/4310/454
31/0280/9280/950

مأخذ: محاسبات تحقیق
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هستند؛ چراکه در تفاضل مرتبه اول لگاریتمی تمامی متغیرها، مقدار کمیت آماری از لحاظ قدر مطلق بزرگ تر 
از مقدار بحرانی ارائه شده با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته است و بنابراین همگی با یک وقفه پایا می شوند.

حاال باید مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از مالک های تعیین وقفه معین شود. تعیین وقفه 
بهینه باید بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد، نتایج تعیین وقفه بهینه در جدول شماره 

2 ارائه شده است.

با توجه به جدول شماره 2، آماره شوارتز بیزین، آکائیک و حنان کوئین در وقفه یک، کمترین مقدار را 
دارند. هرچه به مدل، وقفه بیشتر داده شود مقدار شوارتز، حنان کوئین و آکائیک زیاد می شود و این آماره ها 
فقط در وقفه یک کمترین مقدار را دارند. درنتیجه وقفه بهینه مدل برابر با یک است. در ادامه، تعداد بردارهای 
هم انباشتگی بین متغیرهای مدل به وسیله آماره های آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژه، تعیین می شود. 

نتایج در جداول شماره 3 و 4 نشان داده شده است. 

با توجه به نتایج جداول شماره 3 و 4، وجود دو رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل نشان داده شده است. 
درنتیجه فرضیه صفر که داللت بر نبود بردار هم انباشتگی یا رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل در سطح 

Trace λ جدول 3. آزمون ماتریس اثر

مقدار بحرانی در سطح معناداری مقدار آماره آزمونفرضیه مقابلفرضیه صفر
5 درصد

ارزش احتمالی در سطح 95 
درصد

r=0r≥185/27247/8560/000
r≤1r≥237/03529/7970/006
r≤2r≥310/71115/4940/229
r≤3r≥40/0053/8410/940

مأخذ: محاسبات تحقیق

Max λ جدول 4. آزمون حداکثر مقدار ویژه

مقدار بحرانی در سطح معناداری مقدار آماره آزمونفرضیه مقابلفرضیه صفر
5 درصد

ارزش احتمالی در سطح 
95 درصد

r=0r=148/23727/5840/000
r≤1r=226/32321/1310/008
r≤2r=310/70514/2640/169
r≤3r=40/0053/8410/940

مأخذ: محاسبات تحقیق
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معنی داری پنج درصد است رد می شود و فرضیه مقابل که بر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل است، 
تأیید می شود. در اینجا چون مقدار آماره از مقدار بحرانی کمتر است، وجود رابطه بلندمدت را بیان می کند. پس 
از اینکه وجود رابطه بلندمدت به اثبات رسید، به تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل و همچنین به 
بررسی الگوی تصحیح خطا پرداخته می شود. برای تخمین مدل الگوی تصحیح خطا، جمله خطای رگرسیون 
الگوی ایستایی بلندمدت (ut) را به عنوان یک متغیر توضیح دهنده در الگوی تصحیح خطای برداری استفاده و 

جدول 5. نتایج استخراج آزمون تصحیح خطا

آماره Tانحراف معیارضریبمتغیر

D(LX(-1))-0/9490/2453/873

D(LER(-1))5/1761/3543/822

D(LPW(-1))-0/1950/837-0/179

D(LY(-1))0/0520/0351/485

D(LIN(-1))0/05490/06810/794

D(LM(-1))0/0070/1510/046

C-0/4720/629-0/854

ECM(-1)-0/260/94-2/82

مأخذ: محاسبات تحقیق

جدول 6. استخراج رابطه بلندمدت بین مدل

آماره Tانحراف معیار ضریبمتغیرها

LX-1--
LER0/4050/1582/558
LPW-0/1360/064-2/129
LY0/9260/1297/155
LIN0/4390/1352/236
LM0/8590/2323/687
C-32/2968/322-3/88

مأخذ: محاسبات تحقیق
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آن را برآورد می کنیم.

ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد، در هر دوره چند درصد از بی تعادلی متغیر وابسته به سمت رابطه 
بلندمدت تعدیل می شود. بر اساس یافته های پژوهش، در بلندمدت رابطه مستقیمی بین لگاریتم متغیرهای 

صادرات کاالو نرخ ارز وجود دارد (جدول شماره 5 و 6).

 ضریب مثبت لگاریتم متغیرنرخ ارز بیان می کند یک درصد افزایش در لگاریتم نرخ ارز در بلندمدت، لگاریتم 
متغیر صادرات را به مقدار 0/405 درصد افزایش می دهد. برخی از مطالعات به تأثیرات غیرمستقیم لگاریتم نرخ 
ارز بر لگاریتم صادرات که اثری مخالف با تأثیر مستقیم آن دارد، اشاره کرده اند، اما اثر تأثیر مستقیم را بیشتر 
از تأثیر غیرمستقیم برآورد کرده اند. اگر هدف سیاست گذاران افزایش صادرات با استفاده از اهرم افزایش نرخ ارز 
باشد و افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها به همان میزان یا بیشتر شود، نه تنها باعث بی اثرشدن 
سیاست مزبور می شود، بلکه گاهی اثر معکوس نیز بر صادرات خواهد گذاشت. بنابراین سیاست افزایش نرخ 
ارز باید یا سیاست های کنترل کننده قیمت ها و سطح تولید کل همراه باشد تا اثر سیاست بتواند قابلیت خود را 

نشان دهد. 

راه حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب و کار، افزایش نرخ ارز می دانند؛ زیرا 
ساختارها به سادگی قابل تصحیح نیستند تا هزینه تمام شده را پایین آورند. حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته تورم را 
جبران کند. اگر قرار شود مدیریت نرخ ارز تنها با هدف گسترش صادرات صورت گیرد، مجبور هستیم هزینه های 
تحمیل شده به تولید به خاطر مشکالت ساختاری کشور را که هر روز بیش از پیش به آن اضافه می شود با افزایش 
نرخ ارز جبران کنیم. البته باید توجه داشت افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی های ساختاری و همچنین برای 
جبران تورم موجب افزایش قیمت واردات می شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کاال و خدمات تولیدی 
می شود و شاید مهم تر از آن، تأثیرش بر انتظارات تورمی است که آن هم به دلیل فقدان سیاست های ارزی 

مناسب در بانک مرکزی به وجود می آید.

همچنین رابطه غیرمستقیمی بین قیمت های نسبی و صادرات کاال وجود دارد. ضریب منفی قیمت های نسبی 
بیان می کند که یک درصد افزایش در قیمت های نسبی در بلندمدت، صادرات را به میزان 0/136 کاهش خواهد 
داد. افزایش قیمت به این معناست که قیمت تمام شده کاالی صادراتی افزایش یافته است و این موضوع درنهایت 
به کاهش قدرت رقابت پذیری کاالهای صادراتی در بازار داخل و کاهش میزان سودآوری صادرات منجر می شود. 
چنانچه قیمت های نسبی افزایش یابد حال این امر می تواند شامل قیمت های خود کاالهای صادراتی یا قیمت 
کاالهای اولیه باشد که بازهم به افزایش قیمت کاالهای صادراتی منجر خواهد شد. در هر دو صورت با افزایش 

قیمت ها مقدار تقاضای خارجی کاهش می یابد و سبب کاهش میزان صادرات نیز خواهد شد.

طبق نتایج در بلندمدت رابطه مستقیمی بین صادرات کاال و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. چنانچه به 
دنبال افزایش پایدار صادرات هستیم، حتماً باید به دنبال تولید محصول صادراتی باشیم و برای نیل به این هدف 
نیز باید با بررسی دقیق و آسیب شناسی مشکالت اقتصادی کشور و حمایت منطقی از تولید صادرات محور و 
بسترسازی الزم با استراتژی مشخص و هدفمند باشیم که هم تولید رقابتی و باکیفیت و هم با ارزش افزوده باال 

فریبا اقبال صفت رونقی و همکاران. بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی ایران
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که قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد، تولید کنیم. از آن مهم تر اینکه، باید به دنبال برطرف کردن جدی موانع 
صادراتی و حمایت و تشویق واقعی از صادرات با محوریت محصوالت تولیدی با ارزش افزوده باال باشیم تا رشد 

واقعی صادرات نسبت به واردات را در عمل مشاهده کنیم.

ضریب مثبت تولید ناخالص داخلی بیان می کند یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، 
صادرات کاال را به مقدار 0/926 افزایش خواهد داد. تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای اندازه گیری در اقتصاد 
است. این معیار دربرگیرنده مجموع ارزش کاالها و خدمات نهایی است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی 
بیشتر از تقاضای داخلی باعث انتقال آن به خارج از مرزها شده است و این همان صادرات محصوالت است. 
بنابراین افزایش متغیر وابسته در ازای افزایش تولید ناخالص داخلی کاماًل توجیه پذیر و بر اساس تئوری های 
اقتصادی است. به عالوه بین سرمایه بخش کشاورزی و صادرات کاال رابطه مستقیم وجود دارد. ضریب مثبت 
آن بیان می کند که یک درصد افزایش در سرمایه بخش کشاورزی، صادرات را به میزان 0/439 درصد افزایش 
خواهد داد. هنگامی که سرمایه بخش کشاورزی افزایش پیدا کند، طبیعتاً میزان و سرعت تولیدات محصوالت 
کشاورزی رشد باالیی خواهد داشت. از سوی دیگر چنانچه این میزان افزایش بیشتر از نیاز بازارهای داخلی باشد، 

محصوالت روانه بازارهای خارجی شده و درنتیجه صادرات نیز افزایش می یابد.

همچنین بین عرضه پول و صادرات کاال در بلندمدت رابطه مستقیم وجود دارد؛ به طوری که یک درصد 
افزایش در عرضه پول در بلندمدت صادرات را به مقدار 0/859 درصد افزایش خواهد داد. با افزایش عرضه پول 
میزان نرخ ارز و ارزش آن افزایش خواهد یافت همان طور که قباًل گفته شد، در صورت افزایش ارزش ارز، تقاضای 

خارجی برای کاالهای داخلی باال خواهد رفت و همین پدیده سبب افزایش صادرات خواهد شد.

 عرضه پول در اقتصاد نقش بسیار مؤثر و اساسی دارد و در فرایند قیمت ها و نوسان های آن و در زمینه های 
مختلف فعالیت های اقتصادی سهم مهمی را به عهده دارد. الزم است کاهش عرضه پول به صورت تابعی از 
تغییرات بهره وری، قدرت خرید پول داخلی و مهم تر از همه اهداف توسعه صادرات تعریف شود. از سوی دیگر 
کاالهای صادراتی باید قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از طریق اصالح در ساختار هزینه تولید و کاهش 
آن حفظ کنند و سیاست عرضه پولی اگر به اصالح بازار کاال منتهی نشود، تأثیری حتی در کوتاه مدت دربر 

 نخواهد داشت. 

بسیاری از کشورهای در حال چرخش به سمت توسعه صادرات، آزادسازی تجارت را ابتدا به شکل موضعی 
تجربه کرده اند. بنابراین سیاست عرضه پولی در جهت تقویت صادرات باید با توجه به الگوی واردات و نیازهای 
وارداتی صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است برای کشورهای در حال توسعه باعث افزایش قیمت 
کاالهای وارداتی شود که بخشی از آن در تولید محصوالت صادراتی به کار می رود و این امر تبعات نامطلوبی 
برای تورم و هزینه های تولید و قیمت تمام شده کاالهای صادراتی خواهد داشت و منافع مصرف کنندگان داخلی 

را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد.

فریبا اقبال صفت رونقی و همکاران. بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی ایران
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4- بحث و نتیجه گیری

در مقاله حاضر، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی ایران تجزیه و تحلیل شده 
است. نتایج حاصل از این تحقیق وجود ارتباط بین متغیرهای نرخ ارز و قیمت های نسبی و تولید ناخالص 
داخلی و سرمایه بخش کشاورزی را با صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی تأیید می کند. در این پژوهش، جهت 
بررسی مانایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است که نتایج نشان داد با 
دیفرانسیل گیری روی متغیرها، همه آن ها با تفاضل مرتبه اول مانا شدند. بنابراین همه آن ها هم انباشته از مرتبه 
یک هستند. برای تخمین تابع صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری 
استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس وجود رابطه بلندمدت 
میان متغیرها بررسی شد. ابتدا به تعیین تعداد وقفه های بهینه پرداخته شد و تعیین تعداد وقفه با استفاده از 
آمارهای اطالعات شوارتز، حنان کوئین و آکائیک به دست آمد و نتایج نشان داد وقفه بهینه مدل یک است. 
سپس آزمون اثر حداکثر را بررسی کرد و نتایج آن نشان داد بین متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد. چون مقدار 

بحرانی آزمون از مقدار آماره بیشتر بود وجود رابطه بلندمدت را بیان می کرد.

تابع صادرات تخمین زده شده متغیرهای معنی دار مقدار سرمایه، میزان تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت 
و نرخ ارز واقعی و عرضه پول است. افزایش تولید ناخالص داخلی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه صادرات 
است. از این رو سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در بخش کشاورزی، باعث افزایش تولید و به دنبال آن به 
افزایش عرضه صادرات محصوالت کشاورزی منجر می شود و این مسئله به بهبود تراز بازرگانی و رهایی از 
وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند. بنابراین توصیه می شود راهبردهای صادراتی برای بخش 
کشاورزی ایران تدوین شود تا بتوان ضمن افزایش قیمت های صادراتی، سهم ایران از بازارهای جهانی محصوالت 
کشاورزی را افزایش داد. همچنین پیشنهاد می شود مسئولین اقتصادی کشور خواه در دولت و خواه در بانک 
مرکزی بحث صادرات را صرفاً به مرکز خاصی تحت عنوان »مرکز توسعه صادرات ایران« محول نکنند، بلکه 
صادرات را به عنوان متغیری از متغیرهای کالن اقتصادی که تحت تأثیر سایر متغیرهاست در نظر بگیرند. علت 
مشکلی را که تاکنون در وادی صادرات کاالهای سنتی و کشاورزی وجود داشته است، باید در حجم کم آن و 

نداشتن نوسان در سال های متفاوت جست وجو کرد. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از 
پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه 

نگه داشته شد.
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