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ABSTRACT

The majority of countries in order to develop their international trade and achieve a higher share
in the world market, are adopting different trade policies with taking into account the effects of
factors affecting on agricultural trade. The purpose of this study is to examine the effects of
macroeconomics factors affecting on agricultural trade using a vector autoregressive model for
years 1982 to 2016. The results indicate that a shock on variables such as agricultural value added
and investment in agricultural sector have positive effects on agricultural trade. While exchange
rate, terms of trade and tariff have negative impacts. The results also show that the short term
impact of the study variables is significantly high but it is gradually reducing over time and in long
term it becomes very low. According to the results obtained from the analysis of variance, in the
long term, the shock from trade, value added, investment, exchange rate, terms of trade and tariff
rate have 76.7%, 3%, 8.1%, 5.4%, 5.5% and 1.2% impact on agricultural trade respectively .
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بررسی اثر شوک متغیرهای کالن اقتصادی بر تجارت بخش کشاورزی
4

سپیده نیک روش ،1سعید یزدانی ،*2غالمرضا یاوری ،3مهدی کاظم نژاد
 ،1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور  ،تهران ،ایران
 ،2استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،3استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 ،4استادیار ،عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -97/4/9 :تاریخ تصویب)97/7/21 :

چکیده

کشورها با هدف توسعه تجارت و دستیابی به سهم باال در اقتصاد جهانی ،سیاستهای
تجاری متفاوتی را با در نظر گرفتن اثر تغییرات عاملهای موثر بر تجارت اتخاذ میکنند.
هدف پژوهش ﺣاﺿر تحلیل ﭼگونگی واکنش تجارت بخش کشاورزی به عاملهای موثر بر
آن با استفاده از اطالعات سالهای  1360-95و از طریق مدل خود رگرسیون برداری ()VAR
است .بنابر نتایج ﺣاصل از تحلیل توابع واکنش ،شوکهای ناشی از ﺣجم تجارت ،ارزش
افزوده و سرمایه گذاری بخش کشاورزی منجر به افزایش ﺣجم تجارت بخش کشاورزی
میگردد .در ﺣالی که واکنش ﺣجم تجارت در این بخش نسبت به شوکهای ناشی از نرخ
ارز ،نرخ تعرفه و رابطه مبادله بخش کشاورزی منفی است .به طور کلی روند اثر شوکهای
ذکر شده در طول زمان کاهش یافته و به تدریج از بین میرود .یافتههای تحلیل تجزیه
واریانس نیز ﺣاکی از آن است که در بلندمدت ،شوکهای ناشی از تجارت ،ارزش افزوده،
سرمایهگذاری ،نرخ ارز ،رابطه مبادله و نرخ تعرفه به ترتیب سهم  5/5 ،5/4 ،8/1 ،3 ،76/7و
 1/2درصدی ،در توﺿیح تغییرات تجارت دارند.
واژههای کلیدی :تجارت ،ارزش افزوده ،سرمایهگذاری ،نرخ ارز ،رابطه مبادله ،تعرفه ،مدل
VAR

مقدمه
يكی از اهداف برنامههاي توسعه اقتصادي کشور،
افزايش صادرات کاالهاي غیرنفتی در کاهش وابستگی
اقتصاد به درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام است.
بخش کشاورزي افزون بر تامین امنیت غذايی و ايجاد
اشتغال ،تاثیر قابل مالحظهاي در افزايش نرخ رشد
اقتصادي داشته و میتواند نقش موثري در رشد تجارت
ايفا کند (Central Bank of the Islamic Republic of Iran,
) .2016کشور ايران به لحاظ گستردگی در امتداد طول
جغرافیايی ،تنوع آب و هوايی ،وجود امكانات و عاملهاي

اولیه ،قابلیت و ظرفیت بااليی براي تولید انواع محصوالت
کشاورزي دارد .بنابراين توسعه تجارت محصوالت
کشاورزي میتواند مهمترين هدف سیاستگذاري در
بخش تجارت خارجی باشد .با توجه به اهمیت موضوع،
هدف اصلی نظريههاي مربوط به رشد تجارت بررسی
متغیرهاي تاثیرگذار و ارائه راهكارهاي الزم براي توسعه
تجارت در کشورهاي مختلف بوده استKhan & ( .
 ،)Kalirajan, 2011در بررسیهاي خود متغیرهايی مانند
سیاستهاي دولت ،فاصله بین کشورها ،نرخ تورم ،درآمد
ملی ،نرخ تعرفه ،مهار قاچاق و مديريت نرخ ارز را به
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عنوان مهمترين عاملهاي موثر بر تجارت مطرح کردهاند.
ديگر محققان هم به متغیرهاي تاثیرگذار ديگري مانند
تقاضاي متقابل ،سرمايهگذاري ،فناوري ،بهرهوري
عاملهاي تولید ،هزينه حمل و نقل و توسعه نهادهاي
اقتصادي در کشور ،اشاره کردهاند( ;Fang & et al, 2005
 .)Arize & et al, 2015يكی از عاملهاي تاثیرگذار بر
رشد تجارت محصوالت کشاورزي ،رشد ارزش افزوده
بخش کشاورزي است .دستیابی به رشد بخش کشاورزي
به عنوان زمینهساز توسعه تجارت از جمله اهداف اصلی
برنامههاي اقتصادي و تجاري تمامی کشورها محسوب
میشود .در پژوهش ( ،)Nikravesh & et al. 2017نحوه
اثرگذاري تولیدي و مصرفی رشد بخش کشاورزي روي
توسعه تجارت محصوالت کشاورزي بر پايه تحلیل میل
نهايی به تجارت محصوالت منتخب مورد بررسی قرار
گرفت .يافتهها نشان داد ،نبود ثبات در سیاستهاي
تجاري دولت و اثرگذاري تحريمهاي اقتصادي موجب
روند غیرمنطقی در توسعه تجارت محصوالت منتخب
شده است.
سرمايهگذاري در بخش کشاورزي نیز به عنوان يک
منبع تامین مالی ،از متغیرهاي تاثیرگذار بر تجارت بخش
کشاورزي است .با در نظر گرفتن مزيت نسبی،
سرمايهگذاري در اين بخش میتواند باعث افزايش در
تولید و صادرات محصوالت کشاورزي شود
(.)Aghanasiri, 2012
در مطالعات (،)Prasanna, 2010; Adhikari, 2011

سرمايهگذاري رابطه مﺜبتی با تجارت دارد و نتايج بیانگر
وجود رابطه مكملی بین آن دو میباشد .بنابر مطالعات
مذکور ،اثر سرمايهگذاري روي صادرات نسبت به واردات
قويتر بوده و در نتیجه تاثیر آن روي تراز تجاري مﺜبت
است.
از محدوديتهاي اصلی بر سر راه تجارت و از جمله
تجارت محصوالت کشاورزي ،تغییرات غیر منتظره نرخ
ارز است ( .)Sun & et al, 2010سیاستگذاري در زمینه
نرخ ارز ،شاخصهاي کالن اقتصادي به ويژه رشد
صادرات غیرنفتی را متاثر میکند .بخش کشاورزي نه
فقﻂ از نظر مبادالت کااليی بلكه به لحاظ نهادههاي قابل
تجارت نیز تحت تاثیر سیاستهاي ارزي قرار میگیرد .از
اين رو نوسانهاي نرخ ارز ،پیشبینی درآمدهاي ريالی
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ناشی از صادرات را براي صادرکنندگان دشوار کرده و
بازاريابی ،برنامهريزي صحیﺢ و تعیین سیاست صادراتی
را براي آنها با مشكل رو به رو میکند ( Bakhshi & et
 .)al, 2016نتايج مطالعات ديگر که رابطه نرخ ارز و
تجارت را با رويكرد متفاوتی مورد بررسی قرار دادهاند،
نشان میدهند که نوسانپذيري نرخ ارز منجر به افزايش
ريسک و عدم قطعیت شده و رونق جريان تجاري را
مختل میکند( Augustine & Slottje, 2008; Khosravi
.)& Mohseni, 2014; Zamani & Mehrabi,2012

عالوه بر متغیرهاي ذکر شده ،متغیر نرخ تعرفه نیز بر
واردات و شرايﻂ تجارت تاثیرگذار است .نتايج مطالعاتی
که رابطه بین نرخ تعرفه و حجم تجارت را بررسی
نمودهاند بیانگر اين است که افزايش نرخ تعرفه منجر به
کاهش معنیدار در واردات و صادرات شده است (
Paulino & Thirlwall, 2002; Ebrahimi & et al,
 .)2016اگر نرخ تعرفهها بر مبناي يک استراتژي

بلندمدت و پايدار بنا نشود و با اصول تعیین شده
برنامههاي رشد اقتصادي کشور همسو نباشد ،به اصل
مزيت نسبی و توان رقابتپذيري محصوالت در تجارت
بینالمللی توجهاي نشده است ( Heidary & et al,
 .)2014با توجه به اين که شرايﻂ اقتصادي کشور به
گونهاي است که متغیرهاي کالن اقتصادي همواره در
حال تغییر هستند و هر شوکی به متغیري وارد شود
ساير متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد ،در
تحقیقات اقتصادي با تحلیل سیاستی ،کاربرد استفاده از
مدل خودرگرسیون برداري به دلیل ويژگیهاي
ساختاري آن جهت تحلیل اثر شوک بر متغیرهاي کالن
گسترده شده است );Khosravi & et al, 2017
 .)Ghahremanzadeh & et al, 2016اثر شوکهاي
ناشی از متغیرهاي اقتصادي میتوانند موجب ايجاد
بیثباتی در روند شاخص تجارت شوند .با توجه به
حساسیتی که تجارت بخش کشاورزي نسبت به
شوکهاي ناشی از متغیرهاي تاثیرگذار بر آن دارد،
شناسايی شوکها و اثرگذاري آنها در کوتاهمدت و
بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزي میتواند به
سیاستگذاران و تصمیمسازان بخش کشاورزي کمک
نمايد تا در برنامهريزيهاي بلندمدت ،گامهاي اساسی
بردارند .بر اين اساس ،اين پژوهش درصدد پاسخگويی
به اين سوال است که اثرهاي کوتاهمدت و بلندمدت
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شوکهاي ناشی از متغیرهاي تاثیرگذار بر تجارت بخش
کشاورزي چگونه است؟ با بررسیهاي انجام گرفته
پژوهش منسجمی که آثار همزمان شوک متغیرهاي
کالن اقتصادي بر تجارت به ويژه تجارت بخش کشاورزي
را در ايران مورد مطالعه قرار داده باشد وجود ندارد .لذا
در اين پژوهش سعی شده با استفاده از روش خود
رگرسیون برداري  )VAR(1و ابزارهاي تجزيه و تحلیل آن
به بررسی اثر شوک ناشی از متغیرهاي ارزش افزوده
بخش کشاورزي ،سرمايهگذاري بخش کشاورزي ،نرخ
ارز ،نرخ تعرفه و رابطه مبادله بخش کشاورزي بر تجارت
بخش کشاورزي پرداخته شود.
روش تحقیق
مدلهاي معادالت همزمان مبتنی بر رويكردي است
که طبق آن برخی متغیرها ،درونزا و برخی ديگر برونزا
فرض میشوند .تعیین متغیرها به دو دسته درونزا و
برونزا ممكن است پشتوانه نظري داشته يا سلیقهاي
باشند ،حتی زمانی که پشتوانه نظري دارند ،درخصوص
آن ترديدهايی مطرح میشود و ممكن است نتايج تجربی
با مبانی نظري در تناقض باشد .زمانی که اطمینان وجود
ندارد که يک متغیر برونزا است ،میتوان تابع را به
گونهاي تغییر داد که در آن همه متغیرها درونزا
محسوب شوند .اين رويكرد در مدلسازي معادالت
همزمان ،به نام مدلهاي خودرگرسیون برداري ()VAR
شناخته میشوند(  .)Souri, 2015فرم عمومی مدل
 VARبا مرتبه  pدر رابطه ( )1نشان داده شده است.

()1
بردار
در رابطه (،)1
از جز ثابت،
بردار

از متغیرها،
از
ماتريس (

از جمالت اخالل مدل است.
ضرايب و بردار
يكی از کاربردهاي مفید سیستمهاي  ،VARمطالعه
زمانبندي شوکهاي اقتصادي است .اگر سیستم ،نمايش
واقعی اقتصاد باشد ،میتوان دريافت که شوکهاي وارده
بر اقتصاد طی چه مدت زمانی به طول میانجامد و
حداکﺜر اثر آنها در چه دوره زمانی پس از وقوع شوک
حاصل میگردد .مطالعه زمانبندي اثرگذاري شوکها
روشی براي شناسايی پويايی اقتصاد است ،زيرا در هر
اقتصاد متناسب با خصوصیات خاص آن ،شوکهاي
يكسان اثرهاي متفاوتی به جا میگذارند .کاربرد ديگر
اين رهیافت ،تجزيه واريانس متغیرهاي اقتصادي در طی
زمان است .به اين معنى که بررسی میگردد که هر متغیر
کلیدي در اقتصاد ،چه مقدار سهم در تغییرات متغیر
ديگر دارد ( .)Noferesti, 2012
در اين پژوهش ،نرخارز ،ارزشافزوده ،سرمايهگذاري،
نرخ تعرفه ،رابطه مبادله و حجم تجارت بخش کشاورزي
به عنوان متغیرهاي مدل انتخاب شدند .دادههاي مورد
نیاز سالهاي  1360-95از بانک اطالعاتی وزارت جهاد
کشاورزي ،گمرگ ايران ،مرکز آمار ايران و بانک مرکزي
استخراج شده است.
نتایج و بحث
پیش از برآورد مدل  ،VARالزم است مانايی متغیرها
بررسی شود ،در پژوهش حاضر از آزمون ديكی فولر
تعمیم يافته  )ADE(21به عنوان يكی از معتبرترين روش-
ها براي بررسی مانايی در سريهاي زمانی ،استفاده شده
است .نتايج حاصل از  ADEدر جدول( ،)1نشان میدهد
که همه متغیرهاي مورد مطالعه در سطﺢ مانا هستند و
شرايﻂ الزم براي بررسی اثر شوک متغیرهاي کالن
اقتصادي بر حجم تجارت بخش کشاورزي وجود دارد.
1.Augmented Dickey Fuller

1. Vector Autoregressive
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جدول -1نتايج آزمون ريشه واحد متغیرهاي مدل در حالت سطﺢ
متغیرها

آماره آزمون

رشد حجم تجارت بخش کشاورزي
رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي
رشد سرمايهگذاري ناخالص بخش کشاورزي
رابطه مبادله بخش کشاورزي
رشد نرخ ارز
رشد نرخ تعرفه محصوالت کشاورزي

-5/92
-6/89
-8/06
-3/17
-4/12
-5/06

مقدار بحرانی
*

-3/63
-3/63
*
-3/63
**
-2/94
*
-3/63
*
-3/36

درجه انباشتگی
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

*

ماخذ :يافتههاي تحقیق * ** ،معنیداري به ترتیب در سطﺢ  %1و %5

معیارهاي اطالعاتی در جدول ( ،)2وقفه اول به عنوان
وقفه بهینه انتخاب شد.

يكی ديگر از مراحل اصلی پیش از برآورد مدل
 ،VARتعیین طول وقفه بهینه است .بنابر نتايج

جدول -2نتايج آزمونهاي مختلف براي تعیین طول وقفه بهینه
وقفه

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3

-73/02
-6/84
11/7
4/34

NA
*92/25
19/10
20/42

1/45
2/60
1/14
4/8

5/88
*4/05
5/10
5/43

6/96
*6/77
9/46
11/41

6/24
*4/96
6/57
7/44

ماخذ :يافتههاي تحقیق

دايره به شعاع يک واقع شود ،در غیر اين صورت نمیتوان
به نتايج واکنش ناشی از شوکها اعتماد کرد .بنابر نتايج،
شرط پايداري مدل تامین شده و مدل از اطمینان بااليی
برخوردار است (نمودار.)1

در تحلیل مدلهاي خودرگرسیونی برداري بررسی
شرايﻂ پايداري مدل قبل از تحلیل توابع واکنش ضروري
است .شرط پايداري مدل آن است که قدر مطلق
ريشههاي مشخصه معكوس کمتر از يک باشد و در داخل

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

نمودار -1آزمون پايداري مدل

به منظور تﻀمین اطمینان به نتايج حاصل از توابع
واکنش ،انجام آزمون خودهمبستگی و آزمون نرمال
بودن اجزاي اخالل مدل با اهمیت است .نتايج حاصل از

-1.5
-1.5

VAR

آزمون ضريب الگرانژ  )LM(11در جدول( ،)3نشان
میدهد که جز اخالل مدل ،مشكل خودهمبستگی
ندارند.
1. Lagrange multiplier
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جدول -3نتايج آزمون خودهمبستگی پسماندهاي مدل VAR
وقفه

آماره LM

سطﺢ احتمال معناداري

1
2
3

18/77
27/47
25/52

0/99
0/84
0/9

ماخذ :يافتههاي تحقیق

براي بررسی نرمال بودن جز اخالل از آماره آزمون
جارک-برا  )JB(1استفاده شده است .بنابر نتايج جدول

( ،)4اجزاي اخالل مدل نیز داراي توزيع نرمال هستند،
بنابراين مدل داراي تصريﺢ مناسبی است.

جدول -4نتايج آزمون نرمال بودن اجزاي اخالل مدل VAR
اجزا

آماره JB

درجه آزادي

سطﺢ احتمال معناداري

حجم تجارت بخش کشاوزي
ارزش افزوده بخش کشاورزي
سرمايهگذاري بخش کشاورزي
نرخ ارز
رابطه مبادله بخش کشاورزي
نرخ تعرفه

1/22
1/21
2/1
0/40
0/91
0/14

2
2
2
2
2
2

0/32
0/42
0/34
0/81
0/63
0/93

5/98

12

0/81

مجموع
ماخذ :يافتههاي تحقیق

پژوهش از توابع واکنش تعمیم يافته که توسﻂ
 )1997( & Shinمعرفی شد ،استفاده شده است .اين
روش به گونهاي است که ترتیب قرار گرفتن متغیرها در
مدل اهمیتی ندارد .نتايج حاصل از واکنش حجم تجارت
بخش کشاورزي نسبت به اثرگذاري شوکها (تجارت،
ارزشافزوده سرمايهگذاري ،نرخ ارز ،رابطه مبادله و نرخ
تعرفه) طی  15سال در جدول ( ،)5ارائه شده است .به
منظور ارائه تحلیل روشنتري از چگونگی واکنش حجم
تجارت بخش کشاورزي نسبت به اثر شوک متغیرهاي
ذکر شده ،عالوه بر نمايش در قالب جدول ،نتايج در
قالب نمودارهاي ( )2تا ( )7گزارش شده است.
Pesaran

در مدلهاي  ،VARمتغیرهاي توضیحی معموال
همخطی شديدي دارند و به همین دلیل توجه کمتري
به معیارهايی مانند معنیدار بودن ضرايب با استفاده از
آماره  ،tمیشود .بنابراين همان طور که پیشتر گفته
شد ،براي تجزيه و تحلیل نحوه تاثیرگذاري متغیرها بر
يكديگر از معیارهاي توابع واکنش  )IRF(2و تجزيه
واريانس  )V.D(11استفاده میشود ( .)Souri, 2015با
توجه به حساس بودن نتايج توابع واکنش نسبت به
ترتیب قرار گرفتن متغیرها در مدل ،VARدر اين
1.Jurque-Bera
2. Impulse response function
3.Forecat Error of Variance Decomposition
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جدول -5نتايج حاصل از واکنش حجم تجارت بخش کشاورزي نسبت به شوک متغیرهاي کالن اقتصادي
سال
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

تجارت

ارزش افزوده

سرمايهگذاري

نرخ ارز

رابطه مبادله

نرخ تعرفه

0/100881
()0/01206
0/075628
()0/01762
0/054754
()0/02104
0/040585
()0/02216
0/029772
()0/02186
0/022127
()0/02050
0/016347
()0/01854
0/012141
()0/01628
0/008987
()0/01300
0/006667
()0/01181
0/004939
()0/00982
0/003662
()0/00808
0/002714
()0/00658
0/002012
()0/00532
0/001491
()0/00427

0/011166
()0/01700
0/018300
()0/02276
0/023440
()0/01836
0/017957
()0/01535
0/014799
()0/01265
0/010725
()0/01072
0/008205
()0/00911
0/005978
()0/00776
0/004489
()0/00656
0/003298
()0/00550
0/002459
()0/00457
0/001815
()0/00376
0/001350
()0/00307
0/000998
()0/00247
0/000741
0/00200

-0/004992
()-0/01704
0/020925
()0/02220
0/016962
()0/01735
0/016964
()0/01491
0/011740
()0/01192
0/009475
()0/00971
0/006701
()0/00791
0/005154
()0/00654
0/003724
()0/00542
0/002806
()0/00449
0/002057
()0/00370
0/001536
()0/00304
0/001133
()0/00247
0/000843
()0/00200
0/000623
()0/00161

-0/006213
()0/01704
-0/033100
()0/02239
-0/032863
()0/02327
-0/026850
()0/02073
-0/020292
()0/01743
-0/015205
()0/01435
-0/011254
()0/01189
-0/008360
()0/00993
-0/006189
()0/00833
-0/004592
()0/00696
-0/003401
()0/00578
-0/002522
()0/00477
-0/001869
()0/00391
0/001389
()0/00318
-0/001027
()0/00257

0/011246
()0/01700
-0/013789
()0/02151
-0/018033
()0/02288
-0/015704
()0/02061
-0/012475
()0/01713
-0/009398
()0/01385
-0/007028
()0/01114
-0/005205
()0/00899
-0/003864
()0/00728
-0/002861
()0/00588
-0/002122
()0/00475
-0/001572
()0/00382
-0/001166
()0/00306
0/000864
()0/00244
-0/000640
()0/00194

-0/032955
()0/01659
-0/040936
()0/02332
-0/028517
()0/02109
-0/021467
()0/01803
-0/015461
()0/01527
-0/011616
()0/01287
-0/008516
()0/01088
-0/006359
()00916
-0/004690
()0/00765
-0/003488
()0/00635
-0/002570
()0/00522
-0/001915
()0/00426
-0/001418
()0/00345
-0/001052
()0/00278
-0/000779
()0/00222

ماخذ :يافتههاي تحقیق

2 S.E.

همانطور که ستون اول جدول( )5و نمودار  ،2نشان
 S.D.شوک
بخش کشاورزي به
میدهد ،واکنش حجم تجارت
One
Innovations
±
ناشی از خود اين متغیر ،بزرگ و مﺜبت میباشد و در

کوتاهمدت حجم تجارت افزايش میيابد .در حالی که در
عدم تعادل ناشی از
میانمدت و بلندمدت ،به
Response
مرور to
Generalized
اثرگذاري شوک تجارت به تدريج کاهش میيابد.

Response of TRADE to TRADE

.10
.05
.00
-.05

20

18

16

14

12

10

8

6

4

نمودار -2واکنش حجم تجارت به شوک ناشی از خودش

2
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2 S.E
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بررسی تاثیر تغییر در ارزش افزوده بخش کشاورزي
 S.D.است.
اصلی اين پژوهش
 ±بر حجم تجارت يكی از اهداف
One
Innovations
اطالعات ستون دوم جدول ( )5و نمودار ( ،)3نشان

میدهد که اگر يک شوک ناگهانی در ارزش افزوده بخش
تجارت بخش
کشاورزي رخ دهد ،تاثیر آن بر
Response
Generalizedحجمto
کشاورزي در دورههاي بعدي چگونه خواهد بود.

Response of TRADE to RAAV
.10
.05
.00
-.05

20

18

16

2
4
6
8
10
14
Response to Generalized One
S.D.
Innovations
±12
2 S.E.

نمودار -3واکنش تجارت بخش کشاورزي به شوک ناشی از ارزش افزوده بخش کشاورزي

Response of TRADE to RAI

رابطه بین اين دو متغیر نشان میدهد که در صورت
بروز شوک يک درصدي در ارزش افزوده ،حجم تجارت
از سال اول تا سوم به ترتیب  1/8 ،1/1و  2/3درصد
افزايش میيابد .ايجاد يک واحد شوک در ارزش افزوده
بخش کشاورزي ،در کوتاهمدت بر حجم تجارت بخش
کشاورزي تاثیر مﺜبت میگذارد .در حالی که در
میانمدت و بلندمدت اين اثر مﺜبت تعديل شده و به
مقدار ناچیز میرسد .اين موضوع میتواند به اين دلیل
باشد که در کوتاهمدت با افزايش ارزش افزوده بخش
کشاورزي ،زمینه صادرات مازاد تولید محصوالت
کشاورزي در کشور ايجاد میشود که اين امر موجب
افزايش حجم تجارت بخش کشاورزي خواهد شد .در
رابطه با اثر کاهشی شوک در میانمدت و بلندمدت به
نظر میرسد سیاستهاي خودکفايی دولت يكی از داليل
وجود چنین ارتباطی باشد.
بنابر اطالعات ستون سوم جدول ( )5و نمودار (،)4
معادل يک درصد شوک در سرمايهگذاري ،حجم تجارت
را در سال اول به میزان ناچیز  -0/4درصد کاهش
میدهد .در حالی که اثر شوک در سال دوم موجب
بزرگترين تغییرات حجم تجارت به میزان  2/2درصد
میشود.
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نمودار -4واکنش تجارت به شوک ناشی از سرمايهگذاري

واکنش حجم تجارت به شوک سرمايهگذاري در سال
سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب  1/4 ،1/7و  1/1درصد
افزايش میيابد .بنابراين از سال سوم اثر شوک
سرمايهگذاري به تدريج تعديل میشود و از میزان
افزايش حجم تجارت در هر سال کاسته میشود .به
طوري که در میانمدت ،افزايش حجم تجارت به میزان
 0/7درصد میرسد .با توجه به اين که سرمايهگذاري در
بخش کشاورزي منجر به پیشرفت تكنولوژي و ارتقاي
بهرهوري میشود ( ،)Kohansal& et al, 2016انتظار
میرود که موجب افزايش تولید در بخش کشاورزي
گردد ،بدون شک هرگونه افزايش در تولید بر صادرات و
واردات تاثیرگذار خواهد بود )2014( Dehgan & et al .با
تاکید بر اهمیت سرمايهگذاري در بخش کشاورزي ،به
اين نتیجه رسیدند که با اصالح نظام مالیاتی به منظور
سرمايهگذاري بیشتر در بخش کشاورزي ،میتوان
کارآيی نهايی سرمايه و در نتیجه سودآوري

نیک روش

Response581
to Generalized One
S.D.
همكاران± 2:
وS.E.
اقتصادي...
 Innovationsکالن
بررسی اثر شوک متغیرهاي
Response of TRADE to TOT

سرمايهگذاري را افزايش داد و زمینه الزم براي بهبود

.10

کشاورزي Response
to Generalized
S.D.ترازOne
Innovations
± 2 S.E.
تجاري را در بخش
اشتغال و
وضعیت
فراهم

.05

آورد.
Response of TRADE to ER
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نمودار -5واکنش تجارت به شوک ناشی از نرخ ارز

حجم تجارت بخش کشاورزي نسبت به شوک نرخ
ارز در ابتدا عكسالعمل منفی نشان میدهد به طوري
که مقدار آن در سال اول به میزان 0/6درصد و در
سالهاي دوم و سوم به میزان  3درصد کاهش میيابد
(نمودار .)5تغییرات نرخ ارز فعالیتهاي تجاري را با
ريسک بااليی مواجه نموده و با ايجاد يک شرايﻂ
نامطمئن در سودآوري تجارت ،سبب کاهش حجم
تجارت میشود ( .)Sun & et al, 2010با توجه به اينكه
واردات محصوالت کشاورزي سهم بیشتري نسبت به
صادرات در حجم تجارت بخش کشاورزي دارد ،بديهی
است که افزايش نرخ ارز بر واردات تاثیر بیشتري خواهد
داشت و در نتیجه منجر به کاهش حجم تجارت
میگردد .بعد از گذشت  3سال ،واکنش متغیر حجم
تجارت نسبت به شوک نرخ ارز کاهش يافته و به مرور
زمان در بلندمدت از بین میرود.
 )2012( Zamani & Mehrabiبا تاکید بر اهمیت
نوسان نرخ ارز بر تجارت محصوالت کشاورزي ،نشان
دادند که در فعالیتهاي تولیدي مﺜل کشاورزي که وقفه
زيادي بین تولید و درآمد صادراتی وجود دارد،
نااطمینانی نرخ ارز ريسک هزينههاي مبادله و تجارت
بینالملل را افزايش داده و موجب کاهش سرمايهگذاري
میشوند ،در نتیجه در بلندمدت با نوسان نرخ ارز،
صادرات کم میشود.
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نمودار -6واکنش تجارت به شوک ناشی از رابطه مبادله

رابطه مبادله بخش کشاورزي ،بیانگر نسبت ارزش
صادرات به ارزش واردات است و میتواند يكی از
متغیرهاي تاثیرگذار بر حجم تجارت بخش کشاورزي
باشد .اطالعات ستون پنجم جدول ( )5و نمودار ()6
نشان می دهد که اگر يک شوک ناگهانی در رابطه مبادله
بخش کشاورزي رخ دهد ،تاثیر آن بر حجم تجارت بخش
کشاورزي در دورههاي بعدي چگونه خواهد بود .رابطه
بین اين دو متغیر نشان میدهد که در صورت بروز
شوک يک درصدي در رابطه مبادله ،حجم تجارت در
سال اول به میزان  1/1درصد افزايش میيابد .از سال
دوم کاهش حجم تجارت به میزان  -1/3درصد شروع
میشود و اين کاهش طی سالهاي بعدي هم ادامه دارد
با اين تفاوت که میزان کاهش حجم تجارت به تدريج
در طول زمان کوچكتر میشود .بنابراين با توجه به اين
که واردات بخش کشاورزي سهم بیشتري نسبت به
صادرات آن در حجم تجارت اين بخش دارد ،شوک
ناشی از رابطه مبادله ،اثر منفی روي حجم تجارت
میگذارد و کاهش حجم تجارت به تدريج جبران
میشود و در بلندمدت به تعادل اولیه بر میگردد.
 )2010( Chabokro& et alبا تاکید بر اهمیت متغیر
رابطه مبادله در تراز تجاري ايران ،نشان دادند که اثر
يک شوک مﺜبت رابطه مبادله در کوتاهمدت ،پس از
ايجاد جهش مﺜبت در تراز تجاري در دوره اول ،باعث
کاهش تراز تجاري در دوره بعد خواهد شد و به سرعت
اثر شوک وارده در بلندمدت موجب کاهش تراز تجاري
میگردد .اين مطلب بیانگر اين موضوع است که علیرغم
بهبود تراز تجاري و جهش قابل مالحظهاي که در دوره
اولیه داشته است به دلیل اين که عايدي ناشی از بهبود
تراز خارجی و افزايش صادرات در اقتصاد ايران منجر به
پسانداز ،تولید و سرمايهگذاري نگرديده يا اين که
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مكانیزم تبديل پس انداز به سرمايهگذاري به درستی
عمل ننموده است ،اين افزايش پايدار نبوده و در
بلندمدت خنﺜی خواهد شد.
بنابر اطالعات مندرج در ستون ششم جدول ( )6و
نمودار ( ،)7مالحظه میشود که واکنش حجم تجارت
بخش کشاورزي در پاسخ به شوک نرخ تعرفه در همه
سالها منفی است .يک درصد شوک در نرخ تعرفه،
حجم تجارت را در سال اول به میزان  3/3درصد کاهش
میدهد .بزرگترين تغییرات حجم تجارت در سال دوم به
میزان  – 4/1درصد است .از سال سوم اثر شوک تعرفه
به تدريج تعديل میشود به طوري که در میانمدت
میزان تغییرات حجم تجارت به  -0/6درصد میرسد .در
بلندمدت نیز اثرگذاري شوک تعرفه به صورت پايدار تا
پايان دوره تعديل میشود و حجم تجارت ،عكسالعمل
قابل توجهی نسبت به شوک تعرفه نشان نمیدهد.
در مورد واکنش منفی حجم تجارت میتوان گفت
که افزايش نرخ تعرفه ،با کاهش واردات محصوالت
کشاورزي به اين دلیل که سهم بااليی در حجم تجارت
دارد ،موجب کاهش آن میشود .نوسان نرخ تعرفه ،منجر
به ايجاد نوسان در واردات میشود ،نوسان زياد در
واردات محصوالتی که به عنوان نهاده استفاده میشوند،
نوسان در تولید محصوالت نهايی که در داخل تولید
نوساناتto
Generalized
± 2 S.E
Oneداشت ،در نتیجه،
S.D.خواهد
Innovationsبه همراه
میشوند را
واهد بود.
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در تولید برto TR
.10
.05
.00
-.05

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

نمودار -7واکنش تجارت به شوک ناشی از نرخ تعرفه

 )2013( Bafandeh & Rastinبا اشاره به اهمیت نرخ
تعرفه بر تجارت صنايع کاغذ و چوب ،نشان دادند که
نرخ تعرفه داراي اثر منفی بر عرضه صادرات اين دو
صنعت است و سیاستهاي مهار واردات مانند نرخ
تعرفه ،سبب کاهش صادرات اين صنايع خواهد شد .يكی
از داليل اين نتیجه را به اين گونه توضیﺢ دادند که
اعمال تعرفه بر واردات ،منجر به نوسان زيادي در واردات
خواهد شد و اين نوسان موجب نوسان در تولید داخلی
میشود و در نتیجه بر صادرات تاثیر گذار خواهد بود.
اين نتیجه با مطالعه  )1988( Edwardsکه معتقد است
وضع تعرفه منجر به کاهش صادرات میشود ،مطابقت
دارد.
پس از وارد شدن يک شوک مشخص به سیستم،
تمامی متغیرها روند متفاوتی را نسبت به پیشبینیهاي
سیستم طی میکنند .در روش  ،VDاثر شوک وارد شده
به متغیرهاي مختلف الگو در واريانس خطاي پیشبینی
يک متغیر در کوتاهمدت و بلندمدت مشخص میگردد و
بیانگر اين است که تغییرات يک متغیر تا چه اندازه متاثر
از اجزاي اخالل خود آن متغیر و تا چه اندازه متاثر از
اجزاي اخالل ديگر متغیرهاي درون سیستم بوده است.
در هر دوره هر متغیري که داراي سهم باالتري از انحراف
معیار باشد ،سهم بیشتري در ايجاد نوسان متغیر وابسته
Response
شت .نوسانهاي هر متغیر در کوتاهمدت توسﻂ
خواهد دا
شوکهاي مربوط به خود آن متغیر توضیﺢ داده میشود،
اما در افق زمانی دورتر سهم ساير متغیرها در پیشبینی
رفتار يک متغیر با توجه به اهمیت آنها افزايش میيابد.
جدول ( ،)6تجزيه واريانس خطاي پیشبینی متغیر
تجارت با يک وقفه را نشان میدهد.
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جدول -6تجزيه واريانس خطاي پیشبینی تجارت ناشی از عاملهاي موثر برآن
دوره

انحراف معیار

تجارت

ارزش افزوده

سرمايهگذاري

نرخ ارز

رابطه مبادله

نرخ تعرفه

1

0/100

100

0

0

0

0

0

2

0/1332

89/5502

0/5623

4/1867

2/1998

2/2320

1/2678

3

0/1504

83/4761

1/7919

5/7638

3/8947

3/8324

1/2407

4

0/1600

80/2137

2/3005

7/0141

4/6049

4/6211

1/2455

5

0/1651

78/5723

2/6515

7/5111

4/9866

5/0542

1/2241

6

0/1679

77/7158

2/8099

7/8183

5/1654

5/2716

1/2187

7

0/1694

77/2670

2/9043

7/9614

5/2639

5/3896

1/2135

8

0/1702

77/0258

2/9511

8/0450

5/3145

5/4517

1/2116

9

0/1707

76/8955

2/9779

8/0876

5/3427

5/4857

1/2102

10

0/1709

76/8244

2/9919

8/1119

5/3578

5/5041

1/2096

11

0/1711

76/7856

2/9998

8/1247

5/3661

5/5142

1/2092

12

0/1711

76/7643

3/0041

8/1319

5/3707

5/5197

1/2090

13

0/1712

76/7526

3/0065

8/1358

5/3732

5/5228

1/2089

14

0/1712

76/7426

3/0077

8/1380

5/3745

5/5244

1/2088

15

0/1712

76/7427

3/0084

8/1392

5/3753

5/5353

1/2088

منبع :يافتههاي تحقیق

با توجه به نتايج جدول ( ،)7مشاهده میشود در
سال اول 100 ،درصد تغییرات متغیر حجم تجارت
توسﻂ خود آن متغیر توضیﺢ داده میشود و اثرگذاري
ساير متغیرهاي مورد مطالعه با يک وقفه تاخیر شروع
میشود .در حالی که طی پانزده سال میزان توضیﺢ
دهندگی متغیر حجم تجارت در تغییرات خود اين
متغیر ،کاهش و سهم ساير متغیرهاي کالن مورد بررسی
در توضیﺢ تغییرات متغیر حجم تجارت افزايش میيابد.
به طوري که در سال دوم میزان توضیﺢ دهندگی متغیر
حجم تجارت در تغییرات خود اين متغیر به  89درصد
میرسد و در ادامه با روند کاهشی به میزان  78درصد
در سال پنجم و به  76/7درصد در سال پانزدهم
میرسد .در سال دوم سهم کوچک 0/56درصدي ارزش
افزوده در توضیﺢ تغییرات حجم تجارت به روشنی
مشخص است ولی در ادامه اين سهم افزايش يافته و در
سال پنجم به  2/6درصد و در بلندمدت به میزان
3درصد میرسد .اثر شوک سرمايهگذاري در تغییرات
حجم تجارت در سال دوم  4/2درصد است و از سال
سوم تا دوره میانمدت(سال هفتم) به بیش از  7درصد
میرسد .سهم شوک سرمايهگذاري طی سالهاي هشتم
تا پانزدهم افزايش داشته به طوري که در بلندمدت

 8/12درصد از تغییرات حجم تجارت توسﻂ شوک متغیر
سرمايهگذاري توضیﺢ داده میشود .شوک نرخ ارز در
سال دوم 1/2 ،درصد از تغییر در حجم تجارت را توضیﺢ
میدهد .اما سهم آن در تغییرات تجارت افزايش يافته و
به میزان  4/9درصد در سال پنجم میرسد .از سال
ششم سهم توضیﺢ دهندگی شوک نرخ ارز در تغییرات
حجم تجارت افزايش يافته و در دورههاي میانمدت و
بلندمدت تا حدود  5/37درصد تﺜبیت میشود .سهم
شوک رابطه مبادله در توضیﺢ تغییرات حجم تجارت
تقريبا به مانند شوک نرخ ارز است به طوري که در
کوتاهمدت  2/2درصد ،در میانمدت و در بلندمدت 5/5
درصد از تغییرات حجم تجارت توسﻂ رابطه مبادله
توضیﺢ داده میشود .بررسی سهم متغیر نرخ تعرفه در
تغییرات حجم تجارت نشان میدهد که طی دوره مورد
بررسی همواره سهم ثابت  1/2درصدي را در توضیﺢ
تغییرات حجم تجارت داشته است.
نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به اهمیت افزايش حجم تجارت به عنوان
يكی از اهداف مهم اقتصادي کشور ،در اين پژوهش به
تجزيه و تحلیل اثر شوک عاملهاي موثر بر تجارت
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بخش کشاورزي ،پرداخته شده است .بنابر نتايج به دست
آمده از تحلیل توابع واکنش و تجزيه واريانس ،ارزش
افزوده بخش کشاورزي نقش موثري بر توسعه تجارت
محصوالت کشاورزي دارد ،بنابراين ،رشد بخش
کشاورزي بايد به عنوان يک هدف مهم و اساسی در
سیاستگذاريهاي بخش کشاورزي مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد میشود با توجه به مزيت نسبی محصوالت،
عالوه بر اجراي سیاستهاي تﻀمین قیمت در بخش
کشاورزي ،زمینه سرمايهگذاريهاي زير بنايی و تغییر در
تكنولوژيهاي تولید که موجب ارتقاي بهرهوري
عاملهاي تولید و افزايش تولید محصوالت کشاورزي
میشوند را فراهم ساخت .سرمايهگذاري در بخش
کشاورزي نیز يكی از متغیرهاي اثرگذار بر حجم تجارت
میباشد .با توجه به وجود برخی تنگناهاي طبیعی و
ريسک باالي سرمايهگذاري در فعالیتهاي کشاورزي،
پیشنهاد میشود با اتخاذ سیاستهاي مناسب کاهش
دهنده ريسک سرمايهگذاري ،زمینه جذب و تزريق
سرمايه به بخش کشاورزي را فراهم نمود .از اين رو الزم
است با استفاده از طرحهاي بیمه ازجمله بیمه حوادث،
بیمه قیمت و بیمه در صورت نوسان نرخ ارز نسبت به
کاهش ريسک فعالیتهاي کشاورزي اقدام نمود تا زمینه
مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمايهگذاري بخش
کشاورزي میسر گردد .نرخ ارز بهعنوان يكی از عاملهاي
مهم و تاثیرگذار در تجارت جهانی محصوالت گوناگون
بهويژه محصوالت کشاورزي است ،اهمیت اين موضوع
شناخت هرچه دقیقتر اثرگذاري تغییرات نرخ ارز بر
تجارت بخش کشاورزي را ضروري میسازد .با توجه به
اثرگذاري منفی شوک نرخ ارز بر حجم تجارت بخش
کشاورزي ،هرچقدر منابع ايجاد شوک گستردهتر باشند،
بهتبع آن بیثباتی بیشتري در حجم تجارت ايجاد
میشود .بنابراين بهمنظور برقراري شرايﻂ باثبات و
توسعه تجارت بخش کشاورزي ،میبايست سیاستهاي
ارزي مناسب جهت کنترل نوسانهاي نرخ ارز
بهطوريکه تمامی شرايﻂ اقتصاد کشور در نظر گرفته
شود ،از سوي دولت و بانک مرکزي اعمال شود .پیشنهاد

میشود بهجاي چند نرخی بودن ارز که عامل رانت و
سودجويی است از يک نرخ ثابت بازار استفاده شود تا
اوال تقاضا واقعی شود و ثانیا وضعیت بازار ارز
شفافسازي گردد .درصورتیکه تعیین نرخ ارز بر اساس
بازار ،شرايﻂ افزايش قیمت کاالهاي اساسی وارداتی را
فراهم آورد ،براي جلوگیري از بروز افزايش قیمت ،دولت
بايد مابهالتفاوت نرخ ارز را پس از ورود کاال به داخل
کشور به واردکنندگان کاالهاي اساسی پرداخت نمايد تا
عالوه بر ثبات قیمتها ،موجب تﻀمین ورود کاال به
کشور شود .بنابر نتايج تجزيه واريانس ،اثرگذاري رابطه
مبادله بر حجم تجارت تايید میشود .با توجه به اين که
واردات بخش کشاورزي سهم بیشتري نسبت به صادرات
بخش کشاورزي در حجم تجارت اين بخش دارد ،شوک
ناشی از رابطه مبادله ،اثر منفی روي حجم تجارت
میگذارد .با در نظر گرفتن اين نكته که يكی از عوامل
تاثیرپذيري حجم تجارت از رابطه مبادله به دلیل
وابستگی مصرف داخلی به واردات محصوالت کشاورزي
است ،ارتقاي سطﺢ تولید محصوالت کشاورزي در جهت
کاهش وابستگی به واردات ،میتواند از تاثیر شوک رابطه
مبادله بر حجم تجارت بكاهد .شوک نرخ تعرفه يكی
ديگر از عاملهاي موثر بر تغییرات حجم تجارت بخش
کشاورزي است که اثرگذاري منفی آن روي تجارت،
موجب کاهش حجم تجارت میشود .شوک نرخ تعرفه
میتواند عالوه بر تاثیر منفی بر واردات به طور
غیرمستقیم موجب تغییرات در صادرات شود ،به طوري
که با نوسان در واردات محصوالت کشاورزي( ،به طور
اخص نوسان در واردات نهادههاي واسطهاي کشاورزي)
موجب نوسان در تولید داخلی آن دسته از محصوالت
نهايی که وابسته به نهادههاي وارداتی هستند ،خواهند
شد .در اين صورت وجود بیثباتی در تولید محصوالت
داخلی ،بر صادرات محصوالت تاثیرگذار خواهد بود .با
توجه به اثرپذيري منفی حجم تجارت نسبت به شوک
نرخ تعرفه ،پیشنهاد میشود از سیاستگذاريهاي
تعرفهاي برنامهريزي نشده و غیرمنتظره از سوي دولت
پرهیز شود تا اثر گذاري شوک نرخ تعرفه را کم کند.
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