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تأثير صادرات نفت بر رشد بخش كشاورزي ايران در نيم قرن اخير
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چكيده
الزمۀ پیشرفت اقتصادی ،عدم وابستگی درآمدهای دولتی به نفت و ثبات در بخش-
های تولیدی از جمله بخش کشاورزی است .درآمدهای حاصل از فروش نفت سهم
قابل مالحظهای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در ايران دارد .با توجه به
اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ،توسعه روستايی و افزايش رفاه خانوارهای
روستايی ،بی شك مواجه شدن با شوكهای غیرقابل انتظار و زودگذر در امر صادرات
نفت تأثیراتی را بر بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی خواهد
گذاشت .بر همین اساس در اين مقاله با پیروی از مدل فدر ( )1892و با استفاده از
روش خود توضیح با وقفههای توزيعی ) (ARDLبه بررسی اثر بیثباتی صادرات نفت
بر رشد بخش کشاورزی در طی دوره زمانی  1139-1189پرداخته شده است .نتايج
بدست آمده نشان میدهد رابطه بلندمدت و همجمعی میان متغیر ارزش افزوده
بخش کشاورزی و ساير متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تأثیرات شاخص
بیثباتی صادرات نفت به عنوان يك متغیر جديد در کنار ساير متغیرها ،بر روی
ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و معنیدار بوده است.
واژههاي كليدي :بخش کشاورزی ،نوسانات صادرات نفتی ،الگوی ، ARDLايران
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 -1مقدمه
الزمه پیشرفت اقتصادی ،عدم وابستگی درآمدهای دولتی به نفت و ثبات در بخش های تولیدی

از جمله بخش کشاورزی میباشد.هنگامی که پول يك کشور با افزايش قابل توجه ارزش روبرو
میشود ،صادرات اين کشور به پول کشورهای ديگر گران تر شده ولی واردات به آن کشور به
نسبت ارزان تر میشود بطور کلی ،اين وضعیت را بیماری هلندی می نامند.ثروت زياد و ناگهانی
می تواند به صورت وضعیتی درآيد که پیامدهای منفی اش چشم گیر و بلندمدتند.در پیوند با
محصولی چون نفت ،قیمت بین المللی نفت بسیار متغیر است و وقتی درجه وابستگی اقتصاد به
دالرهای نفتی زياد باشد ،همین تغییرات زياد قیمت نفت ،بی ثباتی سیاست های اقتصادی را
تشديد میکند.
بخش نفت در ايران به دلیل نقش دوگانه آن در تامین انرژی مورد نیاز برنامه های توسعه از
يك سو و تامین نیازهای ارزی ،نیروی محرکه و بخش کلیدی اقتصاد ملی محسوب میشود
بطوريکه در ايجاد درآمد برای بودجه عمومی دولت و تدارك ارز خارجی برای رفع نیازهای
مصرفی اقتصاد داخلی نقش مهمی دارد .مطالعه درباره نفت در ايران و تأثیرات آن بر بخش های
ديگر اقتصادی مسئله ای بسیار مهم و گسترده است که در حوزه های ديگر مانند جامعه
شناسی ،علوم سیاسی و حتی مسائل فنی نیز گسترش يافته است.اين مسئله به دلیل اهمیت
اين بخش از اقتصاد ملی و تأثیرپذيری آن از جهان اطراف در شرايط بحرانی و حتی غیر بحرانی
است.تأثیرات و نوسانات قیمت نفت امروزه برای هر ايرانی مهم است.
ازطرفی بخش کشاورزی نیزنفش مهمی در اقتصاد کشورما دارد.خودکفايی در بیش از99
درصد محصوالت اساسی مثل گندم،برنج و جو سهم 22درصدی در تولید ناخالص داخلی،
اشتغال و صادرت بیش از 29درصدی غیرنفتی گواهی بر اهمیت اين بخش است.آنچه با کمی
دقت و مطالعه در اقتصاد ايران قابل مشاهده میباشد اين است که منابع نفتی موجب افزايش
وابستگی دولت به ثروت های طبیعی ،بزرگ شدن حجم دولت ،اهمال در اخذ مالیات ،عدم
شفافیت عملکرد دولت و پیدايش رانت خواری میگردد.با استفاده درست از دالرهای نفتی و
رعايت قواعد بهینه مصرف آنها میتوان مانع از ظهور و بروز بیماری هلندی شده ،مردم را از
اثرات موهبت نفت بهره مند ساخت که اين امر خود در سايه استفاده درست از درآمدهای ارزی
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ناشی از افزايش در قیمت نفت و مديريت صحیح اين درآمدها حادث میگردد.و حتی با مديريت
استفاده از منابع نفتی می توان عرصه را برای پیشرفت صنعت کشاورزی فراهم تر کرد.
بسیاری از روابط جاری و عادی در اقتصاد کشور متأثر از اخبار حاصل از تعیین قیمت نفت
کشور است  .بسیاری از بازرگانان و تجار در شرايطی که ممکن است آشنايی مختصری از روابط
کالن اقتصادی نداشته باشند ،چشم به قیمت نفت دوخته اند و ممکن است خريد و فروش کاال
را با توجه به قیمت نفت تنظیم نمايند.اين مسئله نشان دهنده حساسیت ملت به نفت است .
لذا مطالعه درباره آن از اهمیت زيادی دارد .
برخی از مطالعات رابطه بین بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی را با استفاده از داده های
مقطعی برای کشورهای در حال توسعه موردتحلیل قرار داده انداما مطالعات مبتنی بر داده های
مقطعی در مقايسه با داده های سری زمانی ،مقدار متوسط اثرات را برآورد کرده و هیچ گونه
اطالعات بیشتری ارائه نمی نمايند.در سال های اخیر با بهره گیری از داده های سری زمانی به
بررسی چنین رابطه ای پرداخته شده است که می توان به مطالعات الو و ويلسون اشاره نمود .
اما درتمامی موارد ازجمله دو مطالعه اخیر در رابطه با بررسی ايستايی داده ها تحلیلی انجام
نشده است و اين احتمال وجود دارد که رگرسیونهای برآوردی در اين مطالعات رگرسیون
ساختگی باشد.در رابطه با تأثیر بی ثباتی صادرات نفت بر رشد اقتصادی مطالعات متعددی در
داخل و خارج صورت گرفته است ،اما مطالعاتی که تأثیرات اين بی ثباتی را بر بخش های
مختلف اقتصاد ازجمله بخش کشاورزی به طور مجزا بررسی نمايد به چشم نمی خورد .در
برخی از مطالعات يك رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و بی ثباتی صادرات به دست آمده
است ،در حالی که در برخی ديگر رابطه ای منفی و معدودی نیز به هیچ رابطه ای نرسیده
است.مك بین از اولین کسانی است که به يك رابطه مثبت بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی
رسیده است.کاندسن و پارنز نیز با استفاده از داده های  29کشور در حال توسعه و در طی
دوره 1839-1899به همین نتیجه رسیدند .گلزکوز ،ازلر و هاريگن و ويووداس با انجام
مطالعاتی يك رابطه منفی را بین بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی بدست آوردند.موران با
استفاده از داده های مقطعی 19کشور رابطه بین بی ثباتی صادرات و رشد اقتصادی را مطالعه
کرده است.وی با استفاده از داده های سال های  1892-1893از چندين روش برای اندازه
گیری بی ثباتی صادرات استفاده کرده است.او متوجه شده است که نتايج به دوره مورد بررسی
بسیار حساس بوده و نمی توان يك نتیجه گیری کلی ارائه کرد .سینها به رابطه میان بی ثباتی

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

صادرات ،سرمايه گذاری و رشد اقتصادی در  8کشور آسیايی با استفاده از سری زمانی پرداخته
است.وی با استفاده از روش سنتی فدر ( )1891نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تابعی از
نیروی کار ،سرمايه ،صادرات کاال و خدمات و متغیر بی ثباتی صادرات در نظر گرفته است.در
ايران نیز ،ابريشمی و محسنی به بررسی رابطه میان نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی در
دوره 1123-1193پرداخته اند.در اين تحقیق ،بر اساس الگوی رشد فدر مبتنی بر رويکرد هم
انباشتگی سیستمی جوهانسون به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفت پرداخته شده
است.نتايج بدست آمده حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر
تولید ناخالص داخلی نداشته است بلکه اين اثر در کوتاه مدت ظاهر میشود.

مطالعه حاضر با روشهای نوين اقتصادسنجی در قالب همجمعی و با استفاده از رهیافت
خود توضیح با وقفه های توزيع شده  ، (ARDL) 1به بررسی رابطه میان بی ثباتی در
صادرات نفت و رشد بخش کشاورزی در ايران طی دوره زمانی  1139-1189می پردازد.

 -2مباني نظري
صادرات نفت در کشورهای نفت خیزی چون ايران ،سهم قابل مالحظه ای در وضعیت کلی
اقتصاد و زير بخش های آن از جمله بخش کشاورزی ،تامین نیازهای ارزی و مخارج دولت
دارد.در چنین کشورهايی برنامه ريزی توسعه نیاز شديد به چنین درآمدهايی دارد و پیشبرد
اهداف معین شده در راستای توسعه کشور بر وجود اين منابع درآمدی استوار است.
تحقق نیافتن درآمدهای از قبل پیش بینی شده می تواند قسمتی از برنامه های توسعه را
تعطیل نمايد و کشور را از دستیابی به نرخ های رشد تعیین شده در بخش های مختلف محروم
نمايد.
در چنین شرايطی بی ثباتی و در نتیجه وجود نوسان در صادرات نفت با رشد کل اقتصادی
و در نتیجه رشد بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی رابطه ای منفی پیدا میکند.از
سوی ديگر ممکن است در شرايطی اين رابطه مثبت گردد.هرگاه عامل بی ثباتی به يك شرايط

Auto Regressive Distributed Lag Model
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نااطمینانی منجر گردد که سبب کاهش مصرف و در مقابل افزايش پس انداز و سرمايه گذاری
شود ،نتیجه آن رشد اقتصادی در بخش های مختلف خواهد بود.
افزايش درآمدهای نفتی بیش از مقادير پیش بینی شده که روند با ثبات تعريف می شود
نیز ،ممکن است نتايج متفاوتی به دنبال داشته باشد.مازاد درآمدهای ايجاد شده می تواند به
افزايش توان اقتصاد کشور منجر گردد و به طرحها و برنامه هايی اختصاص يابد که به توسعه
بیشتر کشور بیانجامد و از سوی ديگر ،ممکن است کشور را به دام برنامه های بلند پروازانه
گرفتار نمايد و سبب شود که عدم تعادل های اقتصادی نظیر کسری بودجه ،عدم تعادل تراز

پرداخت ها ،کسری بازرگانی خارجی و حتی شکاف سرمايه گذاری پس انداز بیش تر گردد.

-3بررسي شاخص هاي بي ثباتي
در اين بخش از مقاله به بررسی انواع روش های محاسباتی برای تخمین شاخص بی ثباتی
صادرات نفتی پرداخته میشود .به طور کلی يك توافق عمومی بر روی معیار سنجش بی ثباتی
صادراتی وجود ندارد.از اين رو به دلیل بکارگیری شاخص های بی ثباتی مختلف در مطالعات
متعدد نتايج متفاوتی نیز گزارش شده است.
اولین شاخص برای محاسبه بی ثباتی صادراتی ،استفاده از انحراف معیار ضريب متغیر زمان
در رگرسیون لگاريتم صادرات بر روی زمان است :

()1

+et

+

= LnX t

که در اين رابطه  tبیانگر زمان می باشد و  Xtبیانگر صادرات و انحراف معیار
شاخص بی ثباتی در نظر گرفته می شود.

به عنوان

دومین شاخص بی ثباتی صادرات ،رگرسیون ضريب تغییرات درآمدهای صادراتی است.بدين
ترتیب که ابتدا لگاريتم درآمدهای صادراتی بر روی زمان و توان دوم آن برآورد میشود .سپس،
ضريب تغییرات متغیر روند درآمد صادراتی به عنوان شاخص بی ثباتی استفاده میشود.با فرض
اينکه  Xtدرآمد صادراتی باشد ،می توان نوشت:
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=LogX t

و ضريب تغییرات متغیر درآمد صادراتی به صورت زير محاسبه میشود:
میانگین  /انحراف معیار روند صادرت =ضريب تغییرات
سومین شاخص بی ثباتی صادراتی ،استفاده از میانگین قدرمطلق بررسی تأثیر نوسانات
صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ايران تفاوت بین درآمدهای صادراتی واقعی از روند آن
میباشد که بر اساس مقادير روند درآمدهای صادراتی نرمال شده است.لذا ،اين شاخص بی
ثباتی را میتوان به صورت زير تعريف کرد:
∑

()1

=

I

مقدار روند درآمد صادراتی
در اين رابطه  Etدرآمدهای صادراتی واقعی (بالفعل) و
است  .مقدار روند درآمد صادراتی با استفاده از رگرسیون لگاريتم  Etبر روی زمان و توان
دوم آن برآورد میشود T .تعداد سال های مورد بررسی است.
چهارمین شاخص ،محاسبه میانگین مربعات نسبت درآمدهای صادراتی واقعی به روند آن
است.زمانی که درآمدهای صادراتی واقعی با روند آن مشابه باشد ،مقدار اين شاخص برابر صفر
خواهد بود.بر اين اساس خواهیم داشت:

( )4

)

(

∑

=I

در اين شاخص در مقايسه با دو شاخص قبلی ،وزن بیشتری به انحرافات بزرگ درآمد
صادراتی از روند اختصاص می يابد.
پنجمین شاخص بی ثباتی صادراتی ،استفاده از میانگین حساب قدرمطلق مقادير تغییرات
يك سری زمانی که نسبت به روند زمانی آن متغیر تعديل شده ،میباشد .اين شاخص به صورت
درصدی از متوسط تمام مشاهدات تفسیر میشود.

اين شاخص عبارت خواهد بود از :
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I

است .اين شاخص نه تنها

بطوری که ضريب متغیر روند در معادله
برخی ويژگیهای مطلوب را برای شاخص بی ثباتی يك کاال معرفی میکند ،بلکه از آن می توان
يك تفسیر اقتصادی منطقی ارائه کرد .
= X

ششمین شاخص را ماسل  1899ارائه کرده است در اين شاخص ،مقادير مطلق درآمدهای
صادراتی مدنظر قرار گرفته و معادله آن بصورت زير است :

()9

)

(

=I

،

)

(

هفتمین شاخص برای محاسبه بی ثباتی صادراتی ،استفاده از واريانس مقادير فصلی صادرات به
منظور ارائه يك شاخص بی ثباتی در سال است.
هشتمین شاخص ،مبتنی بر قدرمطلق انحراف صادرات از روند آن که بوسیله روند صادرات
نرمال شده و بر تعداد سالها در سری زمانی تقسیم شده ،میباشد.رابطه اين شاخص عبارتست از
:

()9

)

(

∑

=I

نهمین معیار بی ثباتی که از سوی الو پیشنهاد گرديده است ،به کارگیری قدرمطلق انحراف

صادرات از میانگین متحرك پنج ساله آن میباشد )). (MA(5
اما استفاده از الگوهای نوين واريانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو

2

)(ARCH

و واريانس

ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم يافته  (GARCH)3نیز در سالهای اخیر به طور گسترده
ای برای ،محاسبه تغییرپذيری يا بی ثباتی مورد استفاده قرار گرفته است ،زيرا مدلهای
اتورگرسیو می توانند روند واريانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته خود توضیح دهند .لذا
در اين تحقیق به منظور پیش بینی و برآورد بی ثباتی صادرات نفت از مدل  GARCHاستفاده
شده است.
Auto-Regressive conditional Heteroscedactisity
Generalized ARCH

4
5
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 -4مدل سازي تغيير پذيري ) بي ثباتي( با بهره گيري از ARCH

مدل های يکی از فروض کالسیك مدل های رگرسیون خطی فرض واريانس همسانی است
بدان مفهوم که واريانس شرطی جمالت اخالل مقدار ثابتی است .به طور کلی فرض بر اين
است که نقض فرض واريانس همسانی بیشتر در دادههای مقطعی رخ می دهد ولی افرادی
مانند انگل و کراگ در مطالعات خود به شواهدی دست يافتند مبنی بر اين که واريانس جمالت
اختالل در مدل های سری زمانی از آنچه که قبال فرض میشد ،بی ثبات ترند .نتايج مطالعات
انگل نشان داد که در مدل های تورم ،خطای پیش بینی الگوی خوشه ای است .اين الگو شکلی
از واريانس ناهمسانی را که واريانس خطای پیش بینی به مقدار جمله اخالل دوره قبل وابسته
است ،نشان میدهد.
تحت چنین شرايطی مدلهای واريانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو) (ARCHو واريانس
ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم يافته ) (GARCHبه عنوان جايگزينی برای فرآيندهای
سری زمانی معمول پیشنهاد شدند.
ساده ترين مدل برای واريانس شرطی مدل) ARCH (qپیشنهاد شده توسط انگل بوده که در
آن واريانس شرطی  ،میانگین وزنی مربع خطاهای پیش بینی گذشته میباشد.
√

()9
که در آن

vt

فرايند نوفه سفید می باشد.

يك مدل ) GARCH(p,qبه صورت زير بیان میشود :

()8
()19

)

| (

که در آن واريانس شرطی  uمشروط به مجموعه اطالعات واريانس  t-1و
متغیرهای از پیش تعیین شده است که واريانس خطای پیش بینی را تحت تأثیر قرار میدهد .
برداری از
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در رابطه  8که به عنوان مدل ) GARCH(p,qشناخته می شود ،عبارت سمت راست به ترتیب
نشانگرعرض از مبدا ،جزء میانگین متحرك ) (ARوجزء اتورگرسیو ) (MAنامیده می شوند.

 -5معرفي و تصريح مدل مناسب براي بررسي رابطه ميان بي ثباتي صادرات نفت
و رشد بخش كشاورزي
در مطالعات تجربی مختلف به منظور بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات اغلب از
تابع تولید نئوکالسیك استفاده می شود.
فدر ،با استفاده از تابع فوق محصول کل اقتصاد را به دو بخش تولید برای داخل و تولید
برای صادرات تفکیك می کند و در عین حال تولید هر کدام از دو بخش را تابعی از عوامل
تخصیص داده شده کار و سرمايه در نظر میگیرد .وی عنوان می کند که تولید بخش
غیرصادراتی به حجم تولیدات صادراتی بستگی دارد که دلیل اين امر بهبود کارائی و مديريت
در رقابت بین المللی ،شناسايی تکنیك های تولید پیشرفته و غیره میباشد .فدر در مطالعه
خود توابع زير را تعريف می کند:

()11-1
()11-2

) N= F(K n , L n , X
)X = G( K x ,L x
Kxو Kn

 Nبخش غیر صادراتی  X ،بخش صادراتی ،
های غیرصاداتی و صادراتی  Lxو Lnبه ترتیب نشان دهنده نیروی کار بخش های غیرصادراتی
و صادراتی میباشد .مدل فوق پس از در نظر گرفتن تعدادی فروض به صورت زير خالصه شده
و به عنوان مدل کاربردی مورد استفاده قرار گرفته است.
()12

به ترتیب بیانگر موجودی سرمايه بخش

θ

 Yنشان دهنده تولید ناخالص داخلی ) I، (Y=X+Nسرمايه گذاری کل و  Lکل نیروی کار می
 ،و نیز متغیرهای رشد مربوط به تولید ،سرمايه گذاری و نیروی کار میباشند.
باشد.
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گمل و همکاران نشان داده اند که برآورد الگوی رشد دوگانه فدر با استفاده از داده های
سری زمانی در سطوح متغیرها نتايج بهتری در مقايسه با تفاضلهای مرتبه اول بدست می دهد،
چراکه تفاضل گیری از داده ها اطالعات بلند مدت را حذف میکند.در تحقیق حاضر از مدل فدر
استفاده گرديده با اين تفاوت که به جای نرخ رشد متغیرها ،شکل لگاريتمی آن ها به کار برده
شده و متغیر بی ثباتی صادرات نفت به منظور تحقق اهداف مطالعه به مدل اضافه شده است.
در نهايت مدل اولیه اين تحقیق به منظور بررسی رابطه بین بی ثباتی صادرات نفت و رشد
بخش کشاورزی در ايران به صورت زير تصريح شد.

()11

+

+

+

+

+

+

+

= LAVA

 AVAارزش افزوده بخش کشاورزی  I ،تشکیل سرمايه ثابت ناخالص بخش کشاورزی و
ارزش صادرات نفتبه قیمت ثابت سال L ، 1199میزان اشتغال در بخش کشاورزی X،
ارزش صادرات محصوالت کشاورزی (میلیون دالر) oilEV ،شاخص بی ثباتی صادرات نفت ،
oilE

 Dنشاندهنده متغیر مجازی جنگ است که برای در نظر گرفتن اثرات جنگ ،مقدار يك برای
دوره  1138-1199و مقدار صفر برای بقیه دوره منظور شد و

εt

جزء اخالل مدل میباشد.

يکی از مشکالتی که عمدتاً الگوهای بی ثباتی با آن رو برو می باشند ،تنوع اقالم صادراتی
است .ساز و کار تولید ،بازار و عوامل مؤثر بر اقالم مختلف اغلب سبب میگردد که نتیجه بدست
آمده فقط طرح متوسطی از روند آن ها باشد .به عبارت ديگر ،به نظر میرسد که نتیجه حاصل
از مطالعه آن ها يك بحث کلی است که در سیاست گذاری نمیتواند چندان مفید باشد .مطالعه
حاضر از اين ايراد اساسی مبرا میباشد .چون علیرغم وجود تنوع و درجه نفت خام ،اين کاالی
صادراتی در مقايسه با ساير اقالم صادراتی نظیر کاالهای کشاورزی ،صنعتی و غیره از درجه
همگنی بسیار بیشتری برخوردار است.
به منظور محاسبه شاخص بی ثباتی صادرات نفت از مدل واريانس ناهمسانی شرطی
اتورگرسیو تعمیم يافته ) (GARCHاستفاده شده و با بهره گیری از رهیافت خود توضیح با وقفه
های توزيعی ) (ARDLرابطه میان بی ثباتی صادرات نفت و رشد بخش کشاورزی مورد بررسی
قرار گرفته است.

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

الگوی ARDLيکی از الگوهای نوين برای بررسی همجمعی میان متغیرهای موجود در
مدل رگرسیونی ،میباشد.
در استفاده از اين رهیافت به يکسان بودن درجه همجمعی متغیرها که در روش انگل گرنجر
ضروريست ،نیازی نیست.همچنین اين روش الگوهای بلند مدت و کوتاه مدت موجود در مدل
را به طور همزمان تخمین میزند و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خود همبستگی را رفع
میکند.لذا تخمینهای روش ARDLبه دلیل اجتناب از مشکالتی همچون خودهمبستگی و
درون زايی ،نااريب و کارا هستند.
برای تخمین رابطه بلند مدت میتوان از روش دو مرحله ای استفاده کرد :در مرحله اول
وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون می شود و در مرحله دوم ،تخمین
وتحلیل ضرايب بلندمدت و استنتاج در مورد ارزش آن ها صورت میگیرد .شکل کلی مدل
 ARDLبرای مدل تصريح شده به صورت زير است:

()12
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

 qi , pبه ترتیب تعداد وقفه های بهینه برای متغیرهای ، lnLt ، lnXt ، lnoilE t،lnoilEVt
 lnAVAt ،lnItو  lnDtمیباشد.
در اين شرايط ،فرضیه صفر) عدم وجود رابطه بلند مدت) به صورت زير تعريف میشود:
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آماره آزمون مناسب برای بررسی معناداری هم زمان ،آماره Fاست .اگر آماره  Fمحاسباتی
بیشتر از حد باالی محدوده مقادير بحرانی ارائه شده از سوی پسران و همکاران ()1899
باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را رد میکنیم و اگر
پايین تر از محدوده پايینی قرار گیرد ،فرضیه صفر پذيرفته میشود.
اگر هم  Fمحاسباتی در بین دو محدوده قرار گیرد ،نتايج استنباط غیرواقعی و وابسته به
اين است که متغیرها ) I(0يا ) I(1باشند.

 -6بحث
ايستايی متغیرها نخستین گام در تحلیل متغیرهای سری زمانی ،بررسی ايستايی متغیرها
است.چنانچه متغیری ايستا نباشد به عبارتی با گذشت زمان توزيع احتمال آن متغیر تغییر
کند ،تحلیلهای رگرسیونی با مشکل روبرو خواهد شد.به همین منظور ،آزمونهای ديکی -فولر،
ديکی -فولر تعمیم يافته

9

)(ADF

و فیلپس-پرون  (PP) 9آزمون پرون

9

به کار میروند.

ولی از آنجايی که تحوالتی نظیر انقالب و جنگ اقتصاد ايران را تحت تأثیر قرار داده است،
در نتیجه احتمال تغییرات ساختاری در داده ها وجود داشته و بنا به استدالل پرون ،در اين
حالت آزمونهای ADFو  PPمناسب نمی باشند.
آزمون پرون برای متغیری نظیر ، Yبا برآورد م عادله زير در چارچوب آزمون ريشه واحد
ديکی-فولر تعمیم يافته شروع میشود:

()13
 DUيك متغیر مجازی است که کمیت آن برای

سالهایt≥TB

برابر يك و برای سال های يك

قبل از آن صفر است . DTBيك متغیر مجازی است که برای سال  t=TB+ 1برابر يك برای
بقیه سالها کمیت صفر را اختیار میکند t.روند زمانی است و  DTtيك متغیر مجازی روند
6

Augmented Dickey-Fuller Test
Phillips & Perron Test
8
Perron Test
7
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برابر  tو برای سالهای قبل از آن صفر می باشد.

TBزمان شکست ساختاری است.
با ترسیم نمودار زمانی داده های مور د نظر و بررسی وضعیت داده ها در طول دوره مورد
بررسی ،برای متغیرهايی که شکست ساختاری داشته اند از آزمون پرون در سه حالت مختلف،

تغییر در عرض از مبدأ تابع روند) (Cو تغییر در شیب تابع روند ) (Tو تغییر در عرض از مبدأ
و شیب تابع روند ) ، (C & Tاستفاده گرديد  .نتايج حاصل از آزمون های و پرون  ADFدر
جداول  1و  2آمده است.
با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون ريشه واحد پرون و ديکی-فولر تعمیم يافته ،فرضیه
صفر مبنی بر وجود ريشه واحد برای تمامی متغیرها به جز متغیرهای

LoilEV

و

LoilEپذيرفته شده است .در نتیجه تمامی متغیرها به جز متغیرهای  LoilEVو
حالت سطح ايستا نبوده و با يك بار تفاضل گیری ايستا شدند ،لذا) I(1می باشند و وجود ريشه
واحد برای اين متغیرها بعلت شکست ساختاری نبوده است.
LoilE

در

 -7برآورد و ايجاد متغير بي ثباتي صادرات نفت
به منظور استفاده از مدلهای واريانس ناهمسان شرطی اتورگرسیو برای مدلسازی و برآورد
داده های مربوط به شاخص بی ثباتی صادرات نفت ،ابتدا بايستی از وجود اثرات ARCHدر مدل
يقیین حاصل کنیم .به همین منظور از آزمون  ARCHبهره گرفته میشود که نتايج آن به
صورت زير است:
جدول  -1نتايج آزمون پرون برای بررسی ايستايی متغیرها در شرايط شکست ساختاری
نام متغیر

وضعیت

مقاديرمحاسباتی
برای حالت سطح

مقادير محاسباتی
برای حالت
تفاضل مرتبه اول

λ

سال شکست

مقادير بحرانی
پرون در سطح
%3

ايستايی

LL

تغییر در C

-2/89

-3/95

0/8

1377

- 3/76

)I(1

LI

تغییر
درC&T

-3/27

-4/09

0/3

1356

- 3/78

)I(1

LoilE

تغییر در C

-4/12

-

0/3

1356

- 3/78

)I(1

LoilEV

تغییر در C

-3/92

-

0/3

1356

- 3/78

)I(1
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پارامتر  λبرابر λ= TB / nاست.

جدول -2نتايج آزمون ديکی -فولر تعمیم

يافته)(ADF

نام متغیر

آماره ADF

مقدار بحرانی

تعداد وقفه

درجه همگرايی

LAVA
DLAVA

-0/64
-3/52

-2/98
-2/98

1
صفر

)I(1
)I(1

LX

-1/34

-2/98

صفر

)I(1

DLX

-4/59

-2/98

صفر

)I(1

جدول  -3نتايج آزمون

اثرات ARCH

احتمال

مقدار آماره

آماره

0/000
0/012

64/705
45/563

)Lagrange Multiplier(LM
F

با در نظر گرفتن نتايج آزمون ARCHو تايید وجود اين اثرات ،به منظور برآورد و ايجاد داده
های متغیر oilEVاز مدل  GARCHاستفاده شد.
بااستفاده از معیار شوارتز بیزين ،مدل ( GARCH ( 1,1بعنوان مدل بهینه تصريح شد.اگر
الگوی  GARCHبه طور مناسبی تصريح شده باشد بايستی توزيع پسماند ها به توزيع نرمال
شبیه باشد.با استفاده از آزمون جارگ برا )آزمون نرمالیتی(اين مسئله بررسی شده است.
جدول  -4آزمون جارگ  -برا(آزمون نرمالیتی)
احتمال

مقدار آماره

آماره

0/776

0/506

Jarque-Bera

با توجه به نتايج بدست آمده از اين آزمون فرضیه  H 0اين آزمون ،مبنی بر توزيع نرمال
پسماندها پذيرفته شده و در نتیجه مدل( ( 1,1 GARCHبدرستی تصريح شده است .
پس از تخمین مدل انتخاب
()29

شده) GARCH ( 1,1
t-1

)(3/14

- 0/1428

اين نتايج بدست آمد:

t-1

)(2/63

= 0/0022 + 0/2701

)(1/08

t

t
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به عنوان مقادير متغیر بی ثباتی

 -8برآورد مدل  ARDLو بررسي نتايج بدست آمده
پس از برآورد و ايجاد داده های مربوط به متغیر بی ثباتی صادرات نفت ،با توجه به مزيت
های ذکر شده ،از مدل  ARDLبرای بررسی ارتباط میان متغیرهای موجود در مدل تصريح
شده ،استفاد ه گرديد  .مدل پويای ( ARDL ( 1,0,0,2,1,0,0از طريق ضابطه شوارتز بیزين
برآورد شد و سپس با بهره گیری از آزمون  Fبه بررسی وجود يا عدم وجود رابطه بلندمدت
میان متغیرهای موجود در مدل پرداخته شد .جدول  3آماره Fمحاسباتی و مقادير بحرانی
ارائه شده پسران و همکاران ( )1889را نشان میدهد.
مطابق نتايج بدست آمده ،با توجه به اينکه در دو

حالتFLAVA

و  F ، FLLمحاسباتی از

مقادير بحرانی بیشتر می باشد ،لذا وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای موجود پذيرفته
شده و اين رابطه بلندمدت با استفاده از مدل ( ARDL )1,0,0,2,1,0,0تخمین زده شد و نتايج
آن در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  - 5آماره  Fبرای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها
محدوده مقادير بحرانی در سطح95 %
)I(1

) I(0

3/646
3/646
4/088
3/646
4/088
4/088
3/646

2/476
2/476
2/945
2/476
2/945
2/945
2/476

آماره F
FLAVA(LAVA|LI , LL , LX , LoilE , LoilEV, D)= 11/017
FLI(LI|LAVA , LL , LX , LoilE , LoilEV, D)= 2/824
FLL(LL|LAVA , LI , LX , LoilE , LoilEV, D)= 8/331
FLX(LX|LAVA , LI , LL , LoilE , LoilEV, D)= 2/209
FLiolE(LoilE|LAVA , LI , LL , LX , LoilEV, D)= 3/647
FLoilEV(LoilEV|LAVA , LI , LL , LX , LoilE, D)= 3/031
FD(D|LAVA, LI , LL , LX , LoilE, LoilEV)= 2/112

جدول  -6نتايج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت
نام متغیر

مدل (ARDL( 1,0,0,2,1,0,0

ضريب

خطای معیار

آماره t

*** 0/281

0/068

4/11

0/389

1/29

0/308

2/18

LI

لگاريتم سرمايه بخش کشاورزی

LL

لگاريتم اشتغال بخش کشاورزی

0/ 503

LX

لگاريتم ارزش صادارت بخش کشاورزی

** 0/672
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LoilE

لگاريتم ارزش صادرات نفت

*** 0/19

0/031

6/07

LoilEV

لگاريتم متغیر بی ثباتی صادرات نفت

** -0/401

0/197

-2/03

D

متغیر مجازی جنگ

* -0/008

0/003

-2/26

C

عرض از مبدا

3/64

8/088

0/45

* و ** و *** به ترتیب معنی دار بودن در سطوح  19و  3و  1درصد را نشان می دهند.

درجدول  ، 9ضرايب برآوردی متغیرهای لحاظ شده در مدل مويد تئوری های نظری بوده و
ارتباط مثبت و معنی دار بین نهاده های سرمايه ،صادرات بخش کشاورزی و صادرات نفت با
شاخص رشد بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) به دست آمده است و اين در
حالی است که ضريب مربوط به متغیر اشتغال بخش کشاورزی در مدل معنی دار نشده است و
نشان از تأثیرات ضعیف نیروی کار اين بخش در ارزش افزوده حاصله دارد که میتواند به علت
وجود نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی قابل توجیه باشد .متغیر شاخص بی ثباتی صادرات
نفت تأثیر منفی و معنادار بر رشد اين بخش داشته است ،يافته ها نشان می دهد يك درصد
افزايش در نوسانات صادرات نفت ،در بلندمدت حدود  0/45درصد افزوده بخش کشاورزی را
کاهش داده و موجبات افت رشد بخش کشاورزی را فراهم خواهد کرد.
بی شك بخش عمده درآمدهای دولت به صادرات نفت وابسته است و بايدتوجه داشت که
ايران هنوز وابستگی ارزی شديدی به نفت داردو نوسانات موجود دربازار نفت تأثیرزيادی
بربخش های مختلف اقتصادی کشور ازجمله بخش کشاورزی خواهد داشت.
وجود همجمعی بین مجموعه های از متغیرهای اقتصادی،مبنای استفاده از الگوهای تصحیح
خطا را فراهم میکند.عمده ترين دلیل شهرت اين الگوها آن است که نوسانات کوتاه مدت
متغیرها را به مقادير تعادلی بلندمدت ارتباط میدهد.اين مدلها در واقع نوعی از مدل های
تعديل جزئی اند که در آن ها با وارد کردن پسماند پايا از يك رابطه بلندمدت ،نیروهای موثر
در کوتاه مدت و سرعت نزديك شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری میشود .بدين
منظور در تحقیق حاضر پس از برآورد رابطه بلندمدت میان متغیرها ،الگوی تصحیح خطا نیز
تخمین زده شد.
بر اساس نتايج بدست آمده در تخمین مدل تصحیح خطا ،تمامی متغیرهای ارائه شده بجز
متغیرهای جنگ و تفاضل مرتبه دوم ارزش صادرات بخش کشاورزی ،معنادار میباشند ضريب
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مربوط به متغیر مجازی جنگ در دوره زمانی کوتاه مدت ،در عین حال که به لحاظ آماری
معنادار نیست ،اما مطابق انتظار منفی میباشد.اين امر در مورد تفاضل مرتبه دوم ارزش
صادرات بخش کشاورزی نیز صادق است که علی رغم اثر مورد انتظار به لحاظ آماری بی معنی
است.نکته ای که بايستی به آن توجه کرد آن است که ضريب متغیر اشتغال در کوتاه مدت در
سطح  3درصد معنادار است و اين موضوع نشان می دهد در کوتاه مدت رشد بخش کشاورزی
متأثر از رشد نیروی کار در اين بخش خواهد بود.از طرفی بايستی توجه کرد که هم در کوتاه
مدت و هم در بلندمدت ضريب مربوط به اشتغال از ضريب سرمايۀ بخش ،بزرگتر میباشد و اين
به نوبه خود حاکی از کاربر بودن بخش کشاورزی است و بعبارتی تولید در اين بخش تا حد
زيادی به نیروی کار بستگی دارد.
جدول  -7نتايج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا با
نام متغیر

مدل(ARDL ( 1,0,0,2,1,0,0
ضريب

انحراف معیار

آماره t

*** 0/081

0/014

5/47

0/173

2/09
3/77

dLI

تفاضل مرتبه اول لگاريتم سرمايه بخش کشاورزی

dLL

تفاضل مرتبه اول لگاريتم اشتغال بخش کشاورزی

** 0/ 361

dLX

تفاضل مرتبه اول لگاريتم ارزش صادارت بخش کشاورزی

*** 0/501

0/132

dLX1

تفاضل مرتبه دوم لگاريتم ارزش صادارت بخش کشاورزی

0/445

0/372

1/19

d LoilE

تفاضل مرتبه اول لگاريتم ارزش صادرات نفت

*** 0/131

0/0302

4/33

d LoilEV

تفاضل مرتبه اول لگاريتم متغیر بی ثباتی صادرات نفت

** -0/282

0/129

-2/17

dD

تفاضل مرتبه اول متغیر مجازی جنگ

* -1/06

1/26

-0/84

dC

تفاضل مرتبه اول عرض از مبدا

0/305

1/41

0/215

)ECM(-1

جزء تصحیح خطا

*** -0/661

0/124

-5/32

R2 =0/746

)F= 69/502 (0/000

* و ** و *** به ترتیب معنی دار بودن در سطوح  19و  3و  1درصد را نشان می دهند.

نتايج حاصل از اين برآورد نشان می دهد که ضريب جمله تصحیح خطا ) ، ECT(-1معنی
دار و عالمت آن طبق انتظار منفی میباشد .مقدار اين ضريب 0/661بدست آمد که حدود 99
درصد انحرافات(عدم تعادل)يعنی متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی از مقادير تعادلی
بلندمدت خود ،پس از گذشت يك دوره از بین میرود و با توجه به ضريب بدست آمده می توان
گفت سرعت تعديل در مدل فوق تا حد زيادی مطلوب می باشد و می توان به اثرگذاری
سیاستها در کوتاه مدت امیدوار بود يعنی با سیاست گذاری میتوان اثر شوك های وارده در
کوتاه مدت را به سمت روند تعادلی تعديل نمود.
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 -9نتيجه گيري و پيشنهادات
بی شك نوسانات و بی ثباتی در صادرات نفت يکی از عوامل مهم در عدم وجود ثبات پايدار
در اقتصادايران کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت می باشد.وابسته بودن اقتصاد ايران به
درآمدهای صادراتی نفت ،سبب می شود در صورت روبرو شدن با تکان های غیرقابل انتظار و
زودگذر در درآمدهای صادراتی آن ،تمامی بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی تحت
تأثیر قرارگیرد و رقابت پذيری بخش قابل تجارت آن کاهش يابد.
برای تصريح مدل مناسب و بررسی رفتار کوتاه مدت و بلندمدت مدل ،ابتدا بايد اطالعات
مربوط به متغیر بی ثباتی صادرات نفت استخراج میشد که با بهره گیری از مدل واريانس
ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم يافته ) (GARCHمحقق گرديد.با به دست آوردن داده ها
مدل مناسب تصريح و ارتباط میان متغیرهای لحاظ شده با بهره گیری از روش همجمعی و با
بکارگیری رهیافت خودتوضیح با وقفه های توزيعی ) (ARDLتجزيه و تحلیل شد.براساس نتايج
بدست آمده،ضرايب برآوردی منطبق بر تئوری های نظری بوده و ارتباط مثبت و معناداری بین
نهادهای سرمايه،صادرات بخش کشاورزی و صادرات نفت با شاخص رشد بخش کشاورزی در
بلندمدت بدست آمد.يافته ها نشان داديك درصد افزايش در نوسانات صادرات نفت ،در
بلندمدت حدود  0/45درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی را کاهش داده و موجب افت رشد
بخش کشاورزی میشود.مدل تصحیح خطا ) (ECMنیز برآورد شد و ضريب جمله تصحیح خطا
) 0/67 ، ECT(-1بدست آمد که نشان میدهد حدود  99درصد انحرافات (عدم تعادل) متغیر
ارزش افزوده بخش کشاورزی از مقدار تعادلی بلندمدت خود ،پس از يك دوره از بین رفته به
روند بلندمدت تعادلی نزديك میشود.
در نهايت پیشنهادهای اين مقاله به صورت زير ارائه میشود:
* با توجه به محدود بودن ذخاير ارزی نفت در کشورها و به ويژه اينکه تعیین قیمت نفت
خام دردرست کشورهای قدرتمند جهان است ،برای کشورهای صاحب اين منابع عمال تکیه بر
صادرات نفت سیاست مناسبی تلقی نمی شود و رشد بخش کشاورزی بايد مورد مطالعه قرار
گیرد.
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*کشاورزی يکی از مولدهای چرخه صنعت کشورها می باشد بطوری که حتی در صادرات
کشورهايی نظیر آمريکا محصوالت کشاورزی بخش اصلی صادرات را تشکیل می دهد،لذا بنظر
می رسد دولت بايد برنامه ريزی هايی موثرتر و سیاست گذاری هايی پايدار مبتنی بر تکنولوژی
های روز داشته باشد.
* برای برون رفت از اقتصاد تك محصولی و متکی بر نفت ،سیاست های تجاری کشور مورد
بازبینی قرارگیرد و سهم ديگر بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی در تجارت خارجی
بیشتر گردد تا از اين طريق بخش نفت از محوريت خارج شده و وابستگی بخش های اقتصادی
به اين بخش به حداقل برسد.
* بدلیل تأثیر قابل مالحظه صادرات محصوالت کشاورزی بر ارزش افزوده اين بخش ،اتخاذ
سیاست های تشويقی مناسب و رفع موانع صادراتی میتواند رشد صادرات و به تبع آن رشد
اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.
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