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چکیده
سهم  می شود،  استفاده  توليدي  نهاده  يك  به عنوان  كه  واسطه ای  و  سرمايه ای  كاالهاي 
مالي  تأمين  منابع  چون  و  می دهند  تشكيل  را  درحال توسعه  كشورهای  اغلب  واردات  اعظم 
بی ثباتي درآمدهاي صادراتي در  لذا،  از محل درآمدهاي صادراتي است،  نوع واردات  اين 
واردات اين نهاده هاي توليدي اختالل ايجاد كرده و به دنبال آن، رشد اقتصادي را تحت تأثير 
اين  و  شده  منجر  اقتصادي  كالن  نوسانات  به  قيمت  نوسانات  و  تغيير پذيري  می دهد.  قرار 
از  ناشي  مؤثر  و  بالقوه  مزيت های  ميان  به شكاف  و  يافته  ظهور  ملي  درآمد  بی ثباتي  در  امر 

تخصص گرايي بين المللي ختم می شود.
در اين مطالعه، بی ثباتی درآمدهای صادراتی بخش كشاورزی ايران در دوره 1338-85 
است.  شده  بررسی  كشاورزی،  محصوالت  عرضه  و  صادرات  بخش  رشد  بر  آن  تأثير  و 
براساس نتايج به دست آمده، بيش ترين سطح نوسان ها در دوره اجرای برنامه اول و دوم توسعه 
و در آغاز سياست های تعديل اواخر دهه 70، مربوط به صادرات بخش كشاورزی بوده است. 
رشد  از  درصد   0/18 يابد،  افزايش  درصد  يك  كشاورزی  صادرات  بی ثباتی  اگر  همچنين 
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بخش كشاورزی كاسته می شود؛ لذا شناخت عوامل بی ثباتی و استفاده از راهكارهای كاهش 
آن، امری روشن و ضروری است. برآورد مدل عرضه صادرات محصوالت كشاورزی، نشان 
اين  واحد صادرات   0/3 توليد محصوالت كشاورزی،  در  افزايش  واحد  هر  به ازای  می دهد 
بخش رونق می يابد. همچنين يك واحد كاهش در ارزش پول ملی، به افزايش اين صادرات 
ارزی  سياست های  اتخاذ  در  مقوله  اين  به  توجه  بنابراين،  می شود؛  ختم  واحد   1/6 ميزان  به 
اثر مثبت  بلندمدت تابع صادرات بخش كشاورزی، نشانگر  نيز ضروری است. رابطه تعادلی 
بی ثباتی صادراتی بر صادرات كشاورزی است و می توان گفت از آن جا كه در دوره مذكور، 
بوده  مثبت  كشاورزی،  بخش  صادراتی  درآمدهای  بی ثباتی  مقادير  سال ها،  تمام  در  تقريباً 

است، صادركنندگان و توليدكنندگان آن را دائمی می دانند.

F02, O41, Q17, C22 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

با توجه به اين كه محصوالت كشاورزي و سنتي، قسمت مهمی از صادرات غيرنفتي ايران 
را تشكيل می دهد، و با درنظر گرفتن اقتصاد كوچك و وابسته ايران به درآمدهاي صادراتي، 
انتظار می رود رقابت پذيري صنايع صادراتي درصورت مواجهه با شوك های غيرقابل انتظار 
بر رشد  بی ثباتی درآمد صادراتی  اثر  مقاله  اين  اساس،  بر همين  يابد1.  و زودگذر، كاهش 
بر روی  از آن جا كه مدل سازی  است.  بررسی كرده  را  در سال های 1338-85  كشاورزی 
متغيرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر شده و روابط صحيح شناسايی نشود، 
مطالعه حاضر اين موضوع را به صورت موضوعی مطالعه كرده است. همچنين، برای كسب 
است.  استفاده شده  زمانی  داده های سری  از  بحث،  مورد  موضوع  درباره  بيش تر  اطالعات 
 ،ARDL اين مقاله، با تأكيد بر رويكرد نوين اقتصادسنجی سری های زمانی در قالب روش
رابطه ميان بی ثباتی صادرات و اثر آن بر بخش كشاورزی اقتصاد ايران را بررسی می كند. در 
بخش دوم مقاله، مبانی نظری اثرات خرد و كالن بی ثباتی ارائه شده است. در بخش سوم، 
الگوی تجربی تحقيق، شامل شاخص های بی ثباتی صادراتی و مدل های مورد استفاده تحقيق 
بررسی شده و در بخش چهارم روش ARDL معرفی می شود. بخش پنجم به برآورد و ارائه 

نتايج و بحث پرداخته و درنهايت، توصيه های سياستی در بخش ششم آورده شده است.

1. مبانی نظری

1ـ1. پیامدهای کالن بی ثباتی صادراتی
از  برخورداري  به دليل  درحال توسعه  كشورهاي  بين الملل،  تجارت  نظريه های  براساس 
می شود.  بهره مند  اقتصادي  اوليه  تخصص های  از  توليدي  نهاده های  فراواني  و  نسبي  مزيت 
خارجي  مستقيم  سرمايه گذاری های  ورود  كشورها،  اين  توليدي  نهاده های  وفور  همچنين 
بين المللي2 را  اقتصاددان ها توسعه تخصص گرايی  برخي  را تشديد می كند. در همين حال، 
به لحاظ وابستگي شديد اقتصاد به كاالهاي صادراتي، مورد انتقاد قرار می دهند. اين گروه 
معتقدند تخصص گرايی بين المللي صدور كاال براي يك كشور، به وابستگي شديد آن كشور 

1. ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 19. 
2. International specialization.
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به درآمدهاي صادراتي منجر شده و به دليل غيرقابل پيش بيني بودن قيمت كاالهاي صادراتي، 
درصورت نوسانات شديد درآمد، درآمد صادراتي بی ثبات شده و اين امر بر كل اقتصاد اثر 
منفي خواهد گذاشت. به عبارت ديگر، صادرات در كشورهاي درحال توسعه به عنوان يك 
نهاده توليدي )مواد اوليه واسطه اي( رفتار می كند. زيرا، كاالهاي سرمايه ای و واسطه ای كه 
در اغلب اين كشورها به عنوان نهاده توليدي استفاده می شود، سهم اعظم واردات را تشكيل 
می دهد و منابع تأمين مالي اين نوع واردات، از محل درآمدهاي صادراتي است، لذا، بی ثباتي 
درآمدهاي صادراتي موجب اختالل واردات اين نوع نهاده هاي توليدي شده و به دنبال آن، 
رشد اقتصادي را متأثر می سازد. تغيير پذيري و نوسانات قيمت، به نوسانات كالن اقتصادي 
منجر شده و اين امر، در بی ثباتي درآمد ملي ظهور می يابد و به شكاف ميان مزيت های بالقوه 
و مؤثر ناشي از تخصص گرايی بين المللي منجر می شود. در نظريه های سنتي توسعه اقتصادي، 
بر پيامد های منفي بی ثباتي كالن اقتصادي تأكيد شده است. براساس نظريه ميردال )1958( 
بی ثباتي قيمت محصوالت صادراتي در شرايطي كه قيمت به سمت پايين چسبنده باشد، به 
تورم اقتصادی منتهی می شود. در اين شرايط، كسري بودجه، چرخه متقابلي از خود نشان 
می دهد كه واكنش بهينه در جهت تعادل اقتصادي است؛ و به دليل وجود اثر چرخ دنده اي، 
براساس  مشاهده می شود.  بی ثباتي درآمدهاي صادراتي  و  بودجه  ميان كسري  مثبتی  رابطه  
نظريه نركس )1962( و قبل از آن كينز )1938(، بی ثباتي كالن اقتصادي به نااطميناني در 
اقتصاد منجر شده و اين امر بر تصميم های سرمايه گذاری و پيشرفت های تكنولوژيكي تأثير 
منفی خواهد گذاشت. در اين رابطه، كينز معتقد است نااطميناني زماني رخ می دهد كه هيچ 
پايه علمي براي ارائه هرگونه محاسبات احتمالي وجود نداشته باشد. البته پيشرفت های اخير 
در ادبيات ريسك اين امكان را فراهم می كند تا در اين رابطه از محاسبات ريسك استفاده 
فريدمن )1954-57(  از سوي هيرشمن )1958( و  بعدي  تفكراتي در مطالعات  شود. چنين 
مبتني بر رويكردهاي مختلف مورد انتقاد قرار گرفت1. هيرشمن مشاهده كرد كه نوسانات 
را  شده  ساخته  كاالهاي  واردات  قابل توجهي  به طور  كوتاه مدت  در  صادراتي  درآمدهاي 
اثر  از  ناشي  منفعت،  اين  بود.  توليد داخلي خواهد  نفع صنايع  به  امر  اين  كاهش می دهد و 
پيامدهاي استراتژي جانشيني واردات بر رشد اقتصادي است. به اعتقاد فريدمن، در اين رابطه 

1. ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 22.
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براساس نظريه درآمد دائمي، بی ثباتي درآمدي به افزايش نرخ پس انداز منجر می شود؛ لذا 
بخش  به  دولتي  بنگاه های  از  را  صادراتي  درآمدهاي  سهم  اوليه،  بازاركاالهاي  آزادسازي 
محورهاي  از  يكي  فريدمن  دائمي  درآمد  فرضيه  دليل،  همين  به  می كند.  منتقل  خصوصي 
اصلي مباحث مديريت ريسك محسوب می شود. در ادبيات اقتصادي بر رابطه بين بی ثباتي 
صادرات كاالي اوليه و رقابت پذيري1 در كوتاه مدت بسيار تأكيد شده است. اما در بلندمدت 

بی ثباتي اين گونه درآمدها می تواند به نوسانات رشد اقتصادي منجر شود2.

2ـ1. پیامدهای خرد بی ثباتی صادراتی
رفتار  ريسك  مديريت  سپس  و  ريسك  خرد  اقتصاد  پيامدهای  ابتدا  بخش  اين  در 

توليدكنندگان بررسی می شود.

1ـ2ـ1. پیامد های خرد ریسک بر رفتار تولیدکنندگان

بی ثباتی  به  قيمت  بی ثباتی  آيا  كه  است  اين  تحليل،  و  تجزيه  نوع  اين  در  اوليه  پرسش 
است.  مثبت  قيمت  گيرنده  كشور های  در  پرسش  اين  جواب  البته،  می شود.  منجر  درآمد 
هرچند منابع بی ثباتی قيمت )يعنی شوك های عرضه يا تقاضا(، در بی ثباتی قيمت ها و مقادير 
كاالها نقش متفاوتی ايفا می كند، اما در مجموع، به بی ثباتی توليدكنندگان منجر می شود. 
كاالی  صادر كننده  يا  و  تجاری  كاالی  صادر كننده  خواه  قيمت،  گيرنده  كشور های  در 
به وجود می آيد. يكی، در شرايط  قيمت در دو شرايط مختلف  بی ثباتی  باشند،  غيرتجاری 
قيمت ها  تقاضا،  بی ثباتی  شرايط  در  عرضه.  بی ثباتی  شرايط  در  ديگری ،  و  تقاضا  بی ثباتی 
درآمد  بی ثباتی  نفع  به  قيمت  بی ثباتی  بنابراين،  دارند؛  مستقيم  رابطه  يكديگر  با  مقادير  و 
منتهی می شود. در شرايط  افزايش درآمد  به  بی ثباتی  اين حالت  به عبارت ديگر، در  است. 
بی ثباتی عرضه، محتمل ترين حالت ممكن اين خواهد بود كه بی ثباتی قيمت به تثبيت درآمد 
تأثير  چگونگی  تحليل،  و  تجزيه  نوع  اين  در  بعدی  پرسش  می شود.  منجر  توليدكنندگان 

بی ثباتی بر رفاه توليد كنند گان است.

1. Competitiveness.
2. ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 23.

    برای مطالعه بيش تر درباره پيامدهای كالن بی ثباتی صادراتی، به ابريشمی و محسنی )1384( رجوع كنيد.
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از  برای اجتناب  به عنوان مبلغی تعريف می شود كه توليدكنندگان مايلند  هزينه ريسك 
بپردازند.  ر يسكی(  پر ميو م  پوشش  )برای  غيررسمی  با  رسمی  بيمه  طرح  طريق  از  بی ثباتی 
همچنين، هزينه ريسك به چگونگی رفتار و نگرش بنگاه به ريسك بستگی دارد؛ به عنوان 
وجود  اما  دارد.  مثبت  همبستگی  آن  با  ريسك  هزينه  باشد،  ريسك گريز  بنگاه  اگر  مثال، 
هزينه باالی ريسك، به معنای اجرای فرآيند تثبيت ــ به لحاظ روند چنين هزينه هايی ــ هم 
در سطح ملی و هم در سطح بين  المللی نيست. در اينجا تأثير بی ثباتی بر عرضه محصوالت 

كشاورزی بررسی می شود. 
توليدكننده،  فرضيه ريسك گريزی  نظری تحت  ادبيات  تحليل  و  تجزيه  در  اثر ريسك 
مبهم و نا معين است. افزايش ريسك درآمدی می تواند يا به جانشينی نيروی كار با فراغت 
به  برای دستيابی  توليدكنندگان  يا  و  )اثر جانشينی(  منجر شود  نيروی كار(  )كاهش عرضه 
كه  شرايطی  در  دارد  احتمال  درآمدی(.  )اثر  كنند  فعاليت  بيش تری  با شدت  معين  درآمد 
افزايش  اثر جانشينی غلبه كرده و  بر  اثر درآمدی  باشند،  توليدكنندگان بسيار ريسك گريز 
تركيبی(.  ريسك  )الگوی  شود  منجر  توليدكنندگان  درآمد  افزايش  به  درآمدی  ريسك 
ذخيره  و  جديد  توليدات  ابداع  بر  زيان بار  اثرات  بودن  دارا  لحاظ  به  ريسك  درنهايت، 
موضوع،  اين  می گذارد.  منفی  اثر  كشاورزی  محصوالت  عرضه  بر  محيطی،  تكنيك های 
برای  بنابراين،  است؛  صادق  اندك(  مالی  منابع  )با  فقير  توليدكنندگان  درمورد  به ويژه 
محصوالت كشاورزی اثرات ريسك  را می توان براساس تئوری سبد دارايی تجزيه و تحليل 
كرد. در اين حالت، توليدكنندگان به از ای افزايش ريسك درآمدی با انتخاب محصوالت 
كشاورزی با بازدهی باالتر، خود را بيمه می كنند. در اين رابطه، مطالعات اقتصادسنجی خرد 

اندكی انجام شده است1.

2ـ2ـ1. مدیریت بی ثباتی تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی

وقتی ريسك درآمدی به بی ثباتی منابع مصرفی منجر شود، رفاه اقتصادی كاهش می يابد. 
البته حداقل می توان بی ثباتی درآمدی را به طور جزئی از طريق بازار های اعتباری )اخذ وام( 
بيمه  بازارهای  وجود  اندك(،  مالی  توانايی  )با  فقير  كشور های  در  اما  كرد؛  حذف  بيمه  و 

1- ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 35- 33.
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)توليدات  توليدكنندگان  ساير  با  توليدی خود  ريسك  سهيم كردن  يا  و  توليد  فعاليت های 
دائمی،  درآمد  تئوری  براساس  است.  محدود  بسيار  درآمدی  ريسك  مقابل  در  مشترك( 
در شرايطی كه اقتصاد با كمبود فرصت های بيمه ای مواجه شده و درآمد  بنگاه ها زودگذر 
)پس انداز  می شود  پس انداز  آتی،  زيان های  جبران  به منظور  درآمدها  اين  باشد،  موقتی  و 
واسطه ای(. همچنين، بنگاه ها تحت شرايط تحديد های ناشی از كاهش درآمد، تمايل زيادی 
به پس انداز داشته و اين نوع پس اندازها بيش تر در قالب پس انداز احتياطی شكل می گيرد. 
به هرحال، پس انداز  اما  است؛  بنگاه  برای چنين پس اندازی ريسك گريزی  البته شرط الزم 
می شود.  تشكيل  محدود  به طور  مصرف  سطح  چسبندگی  وجود  به دليل  بنگاه  احتياطی 
همچنين، پس اندازهای احتياطی ناقص شكل می گيرد؛ به اين معنی كه اين نوع پس انداز ها 
در  نيست.  كافی  ــ  می شوند  مواجه  آن  با  بنگاه ها  كه  ــ  درآمدی  بحران های  اغلب  برای 
درآمدی  به شوك های  نسبت  دارند،  بسيار محدودی    مالی  منابع  كه  بنگاه  ها يی  رابطه،  اين 
توليدكنندگان  تجربی،  شواهد  براساس  آسيب پذيرند.  بسيار  ــ  باشند  دائمی  اگر  به ويژه  ــ 
بحران ها يی    چنين  با  مقابله  برای  همواره  درحال توسعه،  كشور های  كشاورزی  محصوالت 

پس انداز احتياطی و پس انداز واسطه ای دارند.
حوزه  و  فعاليت  كردن  متنوع   با  می توانند  ريسك گريز  توليدكنندگان  شرايط،  اين  در 
كاری از چنين بحران  ها  يی اجتناب ورزند. كشاورزان، با انتخاب مكان های متفاوت توليدی 
از نظر ميزان بارندگی، درجه آب وهوا و... ــ چه در سطح كشور و چه در سطح روستا ــ 
حوزه كاری فعاليت شان را متنوع می كنند، در اين شرايط، برای مقابله با شرايط بحرانی در 
مانند سفته بازی  فعاليت هايی  به  توليد محصوالت كشاورزی  در كنار  بايد  توليدی،  فعاليت 
متنوع سازی  اين گونه  همچنين  بپردازند.  نيز  نمی گيرد(  دربر  را  كشاورزی  فعاليت های  )كه 
به عنوان  را می توان  را حذف می كند. روش آخر  توليدات  تركيب خودمصرفی  فعاليت ها، 
كاهش  كشاورزی  محصوالت  قيمت  وقتی  ــ  ريسك ها  مقابل  در  خوداتكايی   بيمه  يك 
كرد.  تفسير  ــ  می شود(  مصرف كننده  منفعت  و  توليدكننده  زيان  به  منجر  )كه  می يابد 
كشاورزی،  محصوالت  اندك  بازدهی  به دليل  توليدات،  متنوع سازی  نوع  اين  به هرحال، 
هزينه بااليی دارد. به طوركلی، متنوع سازی فعاليت ها، بنگاه های توليدی را از منافع ناشی از 
تخصص در كار و فعاليت توليد باز می دارد. بنابراين، بنگاه های توليدی می توانند در مواجهه 
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يا  غيررسمی  مالی  تمهيدات  طريق  از  فعاليت ها  ريسك  تسهيم  با  توليد،  بحرانی  شرايط  با 
شبكه های همكاری مشترك، عكس العمل نشان دهند. در اين مواقع، برخی توافقات كاری 
قراردادی به عنوان ابزار انتقال ريسك برای بنگاه های اقتصادی ريسك خنثی، مشخص شده 
دشوار  وضعيت های  برای  متعارف  بيمه های  با  مقايسه  در  روش  اين  به كارگيری  اما  است. 
كاری، محدود است. تمام تمهيدات و مديريت كاهش ريسك ــ همان گونه كه به كاهش 
بااليی  هزينه  ــ  می شود  منجر  مشترك  همكاری  شبكه های  افزايش  و  سطوح خودمصرفی 
بنگاه های  با  به ويژه  ــ  را  دولت  همكاری  و  مداخله  می تواند  هزينه  ها يی  چنين  يك  دارند. 

توليدی با اعتبار مالی پايين ــ توجيه كند1.

2. الگوی تجربی

1ـ2. شاخص های بی ثباتی صادراتی
به طوركلی، برای معيار سنجش بی ثباتی صادراتی توافق عمومی مشخصی وجود ندارد. 
نيز  نتايج  متعدد،  مطالعات  در  مختلف  بی ثباتی  شاخص های  به كارگيری  به دليل  بنابراين، 
متفاوت بوده است2. در اين بخش دو معيار بی ثباتی پيشنهادشده برای مطالعات سری زمانی، 

ارائه می شود3.

)HP( 41ـ1ـ2. فیلتر هودریک ـ پرسکات

واريانس  كردن  حداقل  راه  از  را   Y زمانی  سری   )S( هموارشده  مقادير   ،HP فيلتر     
تابع )1( حداقل  به گونه ای برمی گزيند كه  فيلتر مقادير را  اين  S، محاسبه می كند.  Y حول 

شود5:
I

t=1
(yt-St)

2+λ
T-1

t=2
[(St+1-St)-(St-St-1)]

2  )1(

1.  ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 38- 36.
    * برای مطالعه بيش تر پيامدهای خرد بی ثباتی صادراتی، به ابريشمی و محسنی )1384( مراجعه كنيد.

2. ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 38.
3. برای مطالعه بيش تر شاخص های بی ثباتی صادراتی به ابريشمی و محسنی، 1384 مراجعه كنيد.

4. Hodric – Prescott filter.
5. صمدی )1382(؛ ص 207.
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فرم تابع هودريك ـ پرسكات )HPF( در نرم افزار مايكروفيت1 به صورت زير است:

Y=HPF(X, λ)  )2(

اين تابع به طور وسيعی  برای روندزدايی در ادبيات چرخه های حقيقی تجاری2 استفاده 
می شود. انتخاب عدد λ به فراوانی داده ها بستگی دارد. برای داده های ساالنه λ=100، داده های 
فصلی λ=1600 و داده های ماهيانه λ=14400  درنظر گرفته می شود. برای روندزدايی از متغير 
X، بايد جزء روند Y را از آن جدا كرد. سپس متغير جديدی به نام Z معرفی كرده و دستور 

)3( را وارد كرد.

Z=X-Y  )3(

متغير جديد Z نشانگر جزء بدون روند از متغير X است3. 

2ـ1ـ2. شاخص بی ثباتی الو 

از  صادرات  انحراف  قدرمطلق  از  استفاده  ــ  بی ثباتی  معيار  اين   ،1992 سال  در  الو4 
ميانگين متحرك پنج ساله آن )MA(5)(ــ را پيشنهاد كرد5. 

فرم عمومی تابع ميانگين متحركMAV( 6( در نرم افزار مايكروفيت به صورت زير است:

Y=MAV(X, P)  )4(

كه به صورت فرمول )5(، ميانگين متحرك درجه P برای متغير X را محاسبه می كند.

Yt= 1
P (Xt+Xt-1+...+Xt-p+1)  )5(

استفاده  صحيح  عدد  نزديك ترين  از  محاسبات  انجام  برای  نباشد،  صحيح  عدد   P اگر 
  .7)p>0( .می شود

1. Microfit.
2. Real Bussiness Cycle.

3. تشكينی )1384(؛ ص 32.
4. love (1992).

5. ابريشمی و محسنی )1384(؛ ص 40.
6. Moving-Average.

7. تشكينی )1384(، ص 33.
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2ـ2. مدل خان و رینهارت 1
می شود،  استفاده  درحال توسعه  كشورهای  برای  كه  رشد  مدل های  اغلب  نظری  مبنای 
ريشه در مدل نئوكالسيكی سولو دارد. علت اصلی آن، انطباق بيش تر اين مدل با واقعيت های 
جهان سوم است2. مدل خان و رينهارت برای مطالعه آثار عواملی غير از نيروی كار و سرمايه 
به صورت  تكنيكی  تغيير  مدل سولو،  همانند  مدل،  اين  در  می رود.  به كار  اقتصادی  بر رشد 

برون زا در نظر گرفته شده است. 
تابع توليد كل در اين مدل به صورت زير است:

Y=A. (K, L, Z)  )6(

بردار   Z و  كار  نيروی   L فيزيكی،  موجودی سرمايه   K Y سطح محصول،  آن،  در  كه 
ديگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. متغير A، فاكتور بهره وری را ــ كه فرض شده با 
Y نسبت  نرخ برون زا رشد می يابد ــ اندازه گيری می كند. همچنين فرض شده مشتق جزئی 
به هر متغير مدل، مثبت است. از اين رو، با ديفرانسيل گيری از تابع توليد و محاسبه نرخ رشد 

توليد خواهيم داشت:

كه می توان برای برآورد آن، معادله )8( را نوشت.

كه در آن:

α0 نرخ پيشرفت فنی را نمايش می دهد كه در اينجا ثابت فرض شده است. α1 بهره وری 

نهايی سرمايه، α2 كشش محصول نسبت به نيروی كار و α3 كشش محصول نسبت به ديگر 

1. Khan & Reinhart.
2. خليليان، حسينی درويشانی و كهزادی )1382(؛ ص 191.
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عوامل مؤثر بر رشد است. عالمت )1-( در كنار متغيرها به ميزان آن متغير با يك سال وقفه 
مربوط است.

3ـ2. مدل صادرات محصوالت کشاورزی 

ولراس1  و  ريك  الگوی  از  پيروی  به  كشاورزی  محصوالت  صادرات  عرضه  الگوی 
بدين گونه است:

كه در آن:
Xt حجم )مقدار( صادرات محصوالت كشاورزی؛ P شاخص قيمت صادراتی؛ Y سطح 

توليد كشاورزی؛ SS شوك های برخاسته از توليد محصوالت كشاورزی؛ DP فشار تقاضای 
داخلی برای كاالهای درخور صدور و Mis شاخص بی ثباتی صادراتی است. 

انتظار می رود كه با افزايش قيمت صادراتی و مقدار توليد محصوالت، عرضه صادرات 
محصوالت افزايش يابد )β1>0 و β2>0 (. همچنين تأثير شوك عرضه، مثبت )β3>0( و تأثير 
شوك تقاضا منفی )β4<0( خواهد بود. اما تأثير متغير تنظيم نادرست نرخ واقعی ارز مبهم 

است و بايد به صورت تجربی تعيين شود.
و  خليليان  شاخص  از  عرضه،  تابع  در  كشاورزی  محصوالت  صادرات  قيمت  برای 
فرهادی2 استفاده شده است كه از تقسيم شاخص قيمت كاالهای صادراتی به شاخص قيمت 

كاالهای توليد و مصرف شده در داخل محاسبه می شود. 
انحراف توليدات كشاورزی  از توليد محصوالت كشاورزی به صورت  شوك برخاسته 
)ارزش افزوده بخش كشاورزی( از روند آن3، محاسبه شده و شوك ناشی از فشار تقاضای 

داخلی به صورت انحراف مصرف كل از روند آن4، محاسبه می شود. 

1. Rick and Vollrath.
2. خليليان و فرهادی )1381(؛ ص 78.

3. صمدی )1382(؛ ص 203.
4. هژبر كيانی و نيك اقبالی )1379(؛ ص 44.
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3. روش تحقیق

)ARDL( 1ـ3. الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده
الگوی پويای زير ساده ترين شكل الگوی پويايی است كه می توان برای رابطه ايستای 
بلندمدت تنظيم كرد تا با كمك آن به برآوردهای نسبتاً بدون تورشی از ضرايب بلندمدت 

الگو دست يافت:

Yt=γ0Xt+γ1Xt-1+αYt-1+ut  )11(

با انجام يك عمليات جبری مختصر، رابطه فوق را به صورت زير نوشته می شود:

Yt=βXt+λ1∆Xt+λ2∆Yt+Vt  )12(

كه در آن:

α−
γ+γ

=β
α−

γ
−=λ

α−
α

−=λ
1

,
1

,
1

101
21  

برآورد  به  مربوط  تورش  ازبين رفتن  باعث  رابطه  اين  در   ∆Yt و   ∆Xt متغيرهای  وجود 
پارامتر β براساس نمونه كوچك می شود. باتوجه به رابطه )12(، الگوی كوتاه مدت به شرطی 
به سمت الگوی بلندمدت ميل می كند كه α<1 باشد. بهتر است برای كاهش تورش مربوط 
به برآورد ضرايب الگو در نمونه های كوچك، تا حد ممكن الگوی پويايی ای در نظر گرفته 
شود كه برای متغير ها تعداد وقفه های زيادی لحاظ كند. بنابراين، به جای برآورد رابطه )12( 

بهتر است رابطه )13( برآورد شود:

ttt uXLBYLA += )()(  )13(

B(L) عملگر  و   q
q LLL ααα −−−− ...1 2

21 به صورت  A(L) عملگر وقفه  رابطه  اين  در 
rtt است. برای يافتن پارامتر 

r XXL −= q و
q LLL γγγγ ++++ ...2

210 وقفه به صورت
محاسبه   )14( شده  برآورد  رابطه  از  زير  به صورت  را   β* مقدار  است  كافی   β بلندمدت 

كنيم:
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β*=

q

i=0
γ̂  q

1-
p

i=1
α̂  i

 )14(

انحراف معيار *β نيز با استفاده از لگاريتم محاسبه می شود. درنتيجه، مقدار آماره t مربوط 
كه  می دهد  نشان    )1993( ايندر  است.  محاسبه  قابل  نيز  بلندمدت  شده  محاسبه  به ضريب 
براساس كميت های   t دارند و آزمون  مطلوبی  نرمال حدی  توزيع  نوع،  اين  از   t آماره های 
*β می توان آزمون های  به كمك  بنابراين،  است.  برخوردار  توان خوبی  از  معمول  بحرانی 

معتبری در مورد وجود رابطه بلندمدت انجام داد. 
عالوه بر ارائه برآورد بدون تورشی از پارامتر بلندمدت β به همراه آماره t معتبری از آن، 
برآورد رابطه )14( اين امكان را فراهم می كند تا آزمون ريشه واحد فرضيه صفر عدم وجود 
بلندمدت،  الگوی پويای )14( به سمت تعادل  انجام شود، زيرا الزمه گرايش  نيز  هم جمعی 
∑(تقسيم بر  −∧ 1iα اين است كه مجموع αi  ها )i=1,…,p( كم تر از يك باشد. اكنون اگر )
مجموع انحراف معيار اين ضرايب شود، يك آماره آزمون از نوع آماره t به دست می آيد كه 
می توان آن را برای انجام آزمون مورد نظر، با كميت های بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، 

دوالدو و مستر )1992( مقايسه كرد1. 
نرم افزار مايكروفيت اين امكان را فراهم آورده است تا الگوی خودتوضيح با وقفه های 

گسترده ARDL(p,q1,…,qk) به صورت زير برآورد شود:

Q(L, p)Yt=
k

i=1
βi(L, q)Xit+δWt+ut  )15(

كه در آن:

Q(L, p)=1-Q1L-Q2L
2-... -QpL

p
ً  

βi(L, q)=1-βi1L-βi2L
2-... -βiqL

qi  

كه در آن i=1, 2,...,k  و L عملگر وقفه، Wt برداری از متغيير های قطعی )غيرتصادفی( 
وقفه های  با  برون زا،  متغيرهای  يا  و  مجازی  متغيرهای  روند،  متغير  مبداء،  از  عرض   نظير 

1. نوفرستی )1378(؛ ص 92-94.
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مقادير ممكن  تركيبات  كليه  برای  را   )15( رابطه  ابتدا  مايكروفيت  نرم افزار  است.   ثابت 
p=0, 1, 2,...,m و qi=0, 1, 2,...,m و i=1, 2,...,k يعنی به تعداد k+1(m+1) بار به روش 

در  برآورد  و  شده  تعيين  محقق  توسط   m وقفه  تعداد  حداكثر  می كند.  برآورد   OLS  

از  t=n صورت می گيرد. سپس در مرحله دوم، محقق می تواند  تا   t=m+1 محدوده زمانی 
 ،)AIC( از چهار ضابطه آكائيك  به يكی  توجه  با  برآورد شده،  k+1(m+1) رگرسيون   بين 
مرحله  در  كند.  انتخاب  را  يكی   2R يا  و   )HQC(كوئين ـ  حنان   ،)SBC( بيزين  شوارزـ  
سوم مايكروفيت براساس الگوی ARDL انتخاب شده، ضرايب مربوط به الگوی بلندمدت 
بلندمدت  می كند. ضرايب  محاسبه  را  بلندمدت  به ضرايب  مربوط  مجانبی  انحراف معيار  و 

متغيرهای توضيح دهنده براساس رابطه )16( محاسبه می شود:

θ̂  i=
β̂ i0+β̂ i1+...+β̂ i iq̂

1-α̂ 1-α̂ 2-...-α̂ iP̂

, i=1,2,...,k  )16(

iq̂ برای i=1,2,...,k مقادير انتخاب شده p و qi براساس يكی از ضوابط  iP̂ و  كه در آن
پيش گفته هستند1.

4. برآورد، نتایج و بحث

1ـ4. بی ثباتی صادراتی
بی ثباتی صادراتی در اين مطالعه، با استفاده از دو شاخص الو )روش ميانگين متحرك 
روند  بيانگر   )1( نمودار  است.  شده  محاسبه   )H-P( هودريك ـ پرسكات  فيلتر  و  پنج ساله( 
نشان   )2( نمودار  و  است  زمان  طول  در  را  كشاورزي  صادرات  بی ثباتي  شاخص  تحول 
می دهد به دليل افزايش قيمت نفت در اوايل دهه 1350، اين معيار نوسان اندكي داشته  است؛ 
به عبارت ديگر، در اين شرايط افزايش درآمدهاي نفتي، بيش تر واردات را تحت تأثير قرار 
داده و بر صادرات اثر چنداني نداشته است. روند معيار بی ثباتي تا اواسط دهه 60 نيز نوسان 
شديدي ندارد، اما در دوره اجرای برنامه اول و دوم توسعه، حداكثر سطح نوسانات، مربوط 
به صادرات بخش كشاورزی بوده است. همچنين اين معيار با آغاز سياست های تعديل در 

1. نوفرستی )1378(؛ ص 95-96.
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اواخر دهه 70، نوسان شديدي نشان مي دهد. 
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 نمودار 1ـ بی ثباتی صادراتی بخش کشاورزی به روش 
)IHPXA( و فيلتر هودريک  ـ پرسكات )IMAXA( ميانگين متحرك پنج ساله

نتايج بررسی اين تحقيق درباره تأثير بی ثباتی صادرات بر رشد بخش كشاورزی در جدول 
)1( آورده شده است. در  اين برآوردها، از شاخص بی ثباتی الو برای معيار تعيين بی ثباتی  
استفاده شده و برای بررسی اثرات بلندمدت بی ثباتی صادراتی بر رشد بخش، آن را جايگزين 
متغير صادرات كرده و براساس مدل تصريح شده با روش ARDL برآورد صورت گرفته 
 است. مدل برآوردی از نوع  ARDL )2,0,0,0( به دست آمد كه براساس معيار تعيين وقفه 
زير  بلندمدت  رابطه  است.  برآورد  بهترين  سنجی  اقتصاد  مبانی  لحاظ  از  بيزين،  ـ  شوارتز 

)معادله 17( اين برآورد را نشان می دهد.            
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)17(
                         5768D39552.06072D66585.0LNIMAXA17943.0LNK64057.0LNL24445.0LNGNPA −+−+=

     )2/7901(         )-2/0617(          )2/2348(        )-1/5323(       )1/6274(

D.W=783/7854               D.W=2/1022               2=0/9926

جدول 1ـ بی ثباتی صادراتی محصوالت کشاورزی1

TMAXAHPXAIMAXAIHPXAXA
1358465/52402/1306259/28322/6694724/8
1359503/12413/212998/58188/4871601/7
1360491/96431/0226-170/66-109/723321/3
1361454/4462/0888-199/1-206/789255/3
1362444/24511/8433-126/14-193/743318/1
1363358/28583/6499-63/28-288/65295
1364312/14678/935358/86-307/935371
1365404/02796/2393376/68-15/5393780/7
1366551/1931/0226439/659/67739990/7
1367641/541078/59128/76-308/29770/3
1368761/421234/845132/98-340/445894/4
1369894/91392 /605143/5-354/2051038/4
13701126/241541/286811/16396/11431937/4
13711327 /221666/759668/38328/84081995 /6
13721676 /381758/859839/72757/24052516/1
13732149/221810/7091109/381447/8913258/6
13742321/741823/001-420/7477/998741901
13752263/421810/911-617/62-165/1111645/8

T .1: سال.
XA: صادرات گمركی كشاورزی برحسب ميليون دالر و سال پايه 100=1376.

MAXA : ميانگين متحرك پنج ساله صادرات گمركی كشاورزی برحسب ميليون دالر و سال پايه 100=1376.
HPXA : فيلتر هودريك ـ پرسكات صادرات گمركی كشاورزی برحسب ميليون دالر و سال پايه 100=1376.

IMAXA : بی ثباتی صادراتی براساس ميانگين متحرك پنج ساله صادرات گمركی كشاورزی برحسب ميليون دالر و سال 
پايه 100=1376.

IHPXA : بی ثباتی صادراتی براساس فيلتر هودريك ـ پرسكات صادرات گمركی كشاورزی برحسب ميليون دالر و سال 
پايه 100=1376.
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TMAXAHPXAIMAXAIHPXAXA
13762114/441790/391-863/74-539/6911250/7
13771893/681775/744-481/38-363/4441412/3
13781537/761775/875-58/76-296/8751479
13791450/71796/05515-330/3551465/7
13801442/181838/587161/02-235/3871603/2
13811536/641902/469186/36-179/4691723
13821669/181984/347405/8290/653432075
13831751/782079/069140/22-187/0691892
13841967/642182/394577/36362/60642545
13852154/42288/206382/6248/7942537

     مأخذ: ترازنامه های بانك مركزی و نتايج محاسبات تحقيق.

از آنجا كه بی ثباتی صادرات همانند ريسك و نااطمينانی عمل می كند، واضح بود كه 
افزايش  با  به نحوی كه  نتيجه حاصل شده است  اين  باشد؛  منفی  نظر عالمت  از  ضريب آن 
يك درصد بی ثباتی در صادرات كشاورزی، به ميزان 0/18 درصد رشد اين بخش كاهش 
می يابد )تأثير معكوس و غيرمستقيم(؛ لذا شناخت عوامل بی ثباتی و استفاده از راهكارهايی 

برای كاهش آن، امری آشكار و ضروری است.

2ـ4. تابع عرضه صادرات کشاورزی ایران
براساس توضيحات بيان شده، در اين قسمت تابع عرضه صادرات بخش كشاورزی ايران 
متغيرهای شوك عرضه،  ابتدا  در  تجزيه وتحليل می شود.  و  بررسی  در سال های 1341-85 

شوك تقاضا و قيمت صادرات محصوالت كشاورزی تعيين خواهد شد. 
برای قيمت صادرات محصوالت كشاورزی در تابع عرضه، از شاخص خليليان و فرهادی 
استفاده شده است كه از تقسيم شاخص قيمت كاالهای صادراتی به شاخص قيمت كاالهای 

توليد و مصرف شده در داخل به دست می آيد.
انحراف توليدات كشاورزی  از توليد محصوالت كشاورزی به صورت  شوك برخاسته 
)ارزش افزوده بخش كشاورزی( از روند آن، محاسبه می شود. شوك ناشی از فشار تقاضای 

داخلی نيز به صورت انحراف مصرف كل از روند آن، به دست می آيد.
شوك  و   )18 شماره  )معادله  كشاورزی  محصوالت  عرضه  شوك  برآوردی  معادالت 
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تقاضا معادله )19( به  صورت زير است:

LOGYA=8.9168+0.044682     T+0.77071  )18(
)202/7777(     )29/6076(        )8/38(                                                  

F=5886.2             D.W=2.0635         99602.0R 2 =  

LOGC=10.4295+0.047454   T+1.5282    AR(1)-0.59016  AR(2)  )19(
)49/2161(     )6/6882(        )13/115(        )-5/0648(                         

 F=2371.8            D.W=2.0003        99344.0R 2 =  

فشار  از  ناشی  شوك  و   )SS( كشاورزی  محصوالت  توليد  از  برخاسته  شوك  مقادير 
تقاضای داخلی )DD( در جدول )2( و نمودارهای )2( و )3( آورده شده است.

جدول 2ـ شوك عرضه محصوالت کشاورزی و شوك تقاضای داخلی

شوک عرضه سال
)SS(

شوک تقاضا 
)DD(شوک عرضه سال

)SS(
شوک تقاضا 

)DD(
13580/962/9413721/220/79
13590/982/6713731/130/77
13600/962/2613741/080/75
13610/921/8913751/060/68
13620/961/8213761/010/60
13630/891/8713770/980/57
13641/041/9613781/020/56
13651/101/8113790/820/55
13661/091/4913800/770/54
13671/031/0513810/710/56
13680/940/8713820/800/57
13690/960/7913830/830/61
13701/080/7613840/800/62
13711/130/7613850/850/65

مأخذ: محاسبات و نتايج تحقيق
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 نمودار 2ـ روند شوك برخاسته از توليد محصوالت کشاورزی )SS( ايران، 
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نمودار 3ـ روند شوك ناشی از فشار تقاضای داخلی )DD( ايران، 1338-85
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نمودار های )2( و )3(، نشان می دهند مقادير شوك های عرضه و تقاضا مثبت بوده و در 
به  از سال 1353  نمودار )3(،  براساس  به خود گرفته اند. همچنين  ميرا  اواخر دهه70 حالت 
بعد، شوك ناشی از فشار تقاضا دامنگير اقتصاد بوده است كه احتماالً مهم ترين علت آن، 

وجود درآمدهای سرشار نفتی در اين سال ها است.
وقفه های  با  خودتوضيح  روش  با  ايران  كشاورزی  محصوالت  صادرات  عرضه  مدل 
متغيرهاي  بين  هم جمعي  وجود  آزمون  براي  است.  شده  زده  تخمين   )ARDL( گسترده 
از  كه  بحراني ای  مقادير  با  را  پويا  معادله  تخمين  از  محاسبه شده  آماره  برازش يافته،  معادله 
با  برابر   آماره  اين  مقدار  می شود.  مقايسه  است،  شده  ارائه  مستر  و  دوالدو  بنرجي،  سوي 
5/26824- است كه قدرمطلق آن از ميزان بحراني جدول بنرجي،  دوالدو و مستر در سطح 
تخميني،  پوياي  معادله  براساس  گرفت  نتيجه  می توان  و  است  بيش تر  درصد   95 اطمينان 
وجود رابطه بلندمدت براي مدل تخميني تأييد می شود. الزم به ذكر است، مدل برآوردشده 
تعيين   )SBC( بيزين  ـ  وقفه شوارتز  تعيين  معيار  براساس  است كه   )1,1,1,0,0,3(  ARDL

وقفه شده است. 
 XA اعداد 1، 1، 1، 0، 0 و 3 به ترتيب تعداد وقفه های بهينه منظورشده براي متغيرهاي
افزوده  )ارزش   YA )قيمت صادرات محصوالت كشاورزي(،   PX )صادرات كشاورزي(، 
بخش كشاورزي(، SS )شوك عرضه كشاورزي(، DD )شوك تقاضا( و ER )نرخ رسمي 
معادله )20( به صورت  برآوردشده  معادله درازمدت  ارز( است كه در مدل لحاظ شده اند. 

است:

XA=1006.3PX+0.32247YA+3338.4SS-588.5202DD  )20( 
    )1/9532(         )6/1043(     )-3/0735(     )-1/8743(                                  

    +1.5773ER-2243.6 D 6466-1435.1 D58   
)6/123(        )1/5717(      )1/5111(                                                        

 F=191.283            D.W=1.851       9810902 .R =  

معادله )20( نشان می دهد اثرات تمام متغيرها مطابِق انتظار بوده و متغيرهای اصلی مدل در 
سطح 95 درصد معنادارند. همچنين می توان گفت به ازای هر واحد افزايش توليد محصوالت 
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كشاورزی، 0/3 واحد صادرات بخش رونق می يابد و با كاهش يك واحد ارزش پول ملی، 
صادرات اين بخش 1/6 واحد افزايش خواهد يافت؛ لذا در اتخاذ سياست های ارزی، توجه 

منطقی و سنجيده به اين مقوله نيز الزم است.
اثر بی ثباتی صادراتی به عنوان نااطمينانی بر صادرات، با جايگزينی متغير بی ثباتی با متغير 
 )1,1,2,2,0,1,2( ARDL برازشی  برآورد می شود. مدل   ARDL به روش  صادرات مدل، 
به دست آمد كه با معيار حنان ـ كوئين تعيين وقفه شده است. آماره آزمون رابطه بلندمدت 
بين متغيرها برابر 4/8662- است كه وجود رابطه تعادلی بلندمدت را در سطح اطمينان 95 

درصد تأييد می كند. معادله نهايی بلندمدت، در رابطه )21( ارائه شده است. 

XA=11578.8+2016.3PX+0.53237YA-7631.7SS+6436DD  )21( 
     )4/4818(     )3/7729(         )9/2942(       )-2/0089(       )1/2161(      

   +1.4422MISEL+2.0616IMAXA-8286.3D4472-1371.8D6676-7237.1DT72 

)1/0784(           )2/9639(         )-8/6521(        )-2/419(       )-2/0374(    

 F=255.3866            D.W=2.2252         99284.0R 2 =  

براساس رابطه تعادلی، بی ثباتی صادراتی اثر مثبتی بر صادرات كشاورزی دارد. همچنين 
برخالف تئوری، عالمت متغيرهای شوك عرضه و تقاضا، نيز مثبت به دست آمده است. از 
آنجا كه تقريباً در تمام سال های دوره، بی ثباتی صادرات مثبت بوده است، صادركنندگان 
برابر  فوق  بلندمدت  برآورد  معادله   ECM می دانند. ضريب  دائمی  را  آن  توليدكنندگان  و 
0/81- است كه نشان می دهد در هر دوره 81 درصد از عدم تعادل های كوتاه مدت صادرات 

در بلندمدت تعديل می شود كه نشانگر سرعت باالی تعديل است. 

جمع بندی و مالحظات

اوايل  در  نفت  قيمت  افزايش  به دليل  كه  می دهد  نشان  صادراتی  بی ثباتی  شاخص   )1
افزايش  شرايط  اين  در  ديگر،  به عبارت  است.  داشته  اندكي  نوسان  معيار  اين   ،1350 دهه 
اثر چنداني ندارد و  درآمدهاي نفتي بيش تر واردات را تحت تأثير قرار داده و بر صادرات 
اما در دوره  نيست،  برخوردار  نوسان شديدي  از  نيز  اواسط دهه 60  تا  بی ثباتي  معيار  روند 
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اجرای برنامه اول و دوم توسعه، صادرات بخش كشاورزی حداكثر سطح نوسانات را داشته 
شديدي  نوسان  معيار  اين   ،70 دهه  اواخر  در  تعديل  سياست های  آغاز  با  همچنين،  است. 
بی ثباتی  بر  اثرگذار  عوامل  توسعه،  برنامه های  در  می شود  پيشنهاد  بنابراين،  است.  داشته 
و  تقويت  برای  راهكارهايی  و  سياست ها  اعمال  با  نوسانات  اين  و  شناسايی شود  صادراتی 
توسعه صادرات كشاورزی كنترل شود. برخی از اين سياست ها عبارت اند از: افزايش تنوع 
هزينه های  كاهش  بازار،  گسترش  صادركنندگان،  و  تجار  آموزش  صادراتی،  محصوالت 
و  نسبی  مزيت های  براساس  توليد  هوايی،  حمل ونقل  گسترش  صادرات،  بيمه  توليدی، 

افزايش توان رقابت و شناسايی و كسب بازارهای هدف صادرات.
دارايی های  خريد  برای  بايد  كشور  صادرات  بخش  صادراتی  ناگهانی  درآمدهای   )2
درآمدهای  اگر  تا  شود  صرف  خارجی  سرمايه گذاری های  يا  و  باال  بازدهی  با  خارجی 
صادراتی با شوك های كاهشی مواجه  شود، بخش صادراتی از طريق درآمد حاصل شده از 

چنين سرمايه گذاری هايی تأمين مالی و حمايت شود.
3( مقادير شوك های عرضه و تقاضا، مثبت بوده و از سال  1353 به بعد، شوك ناشی از 
فشار تقاضا دامنگير اقتصاد شده است. شايد مهم ترين دليل آن، درآمدهای سرشار نفت در 
سال های مذكور است. پيشنهاد می شود با ورود تكنولوژی های جديد توليدی، توليد براساس 
مزيت نسبی، ممانعت از تغيير كاربری اراضی، استفاده از مهندسين ناظر كشاورزی در توليد 
كشاورزی و كاهش ريسك توليد از طريق بيمه محصوالت كشاورزی، شوك های عرضه 
كنترل شود. همچنين از تزريق درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد كشور و واردات بی رويه 
محصوالت كشاورزی ــ به منظور كنترل تورم و كاهش اثرات شوك تقاضا ــ جلوگيری 

شود.
توليد محصوالت كشاورزی،  افزايش  واحد  هر  ازای  به  می دهد  نشان  تحقيق  نتايج   )4
0/3 واحد صادرات اين بخش رونق می يابد. بنابراين، بهتر است با استفاده از ارقام پربازده و 
پرمحصول، ورود فناوری های نوين، آموزش كشاورزان، جلوگيری از خرد شدن زمين های 
با  انسانی  نيروی  ورود  دولت،  عمرانی  و  زيربنايی  سرمايه گذاری های  افزايش  كشاورزی، 
اين  از  و  توليد بخش كشاورزی كمك شود  افزايش  به  توليد،  تحصيالت عالی در عرصه 

طريق صادرات افزايش يافته و باعث رونق بخش كشاورزی و اقتصاد ملی شود. 
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5( از آنجا كه يك واحد كاهش ارزش پول ملی، صادرات بخش را به مقدار 1/6 واحد 
مقوله  اين  به  سنجيده  و  منطقی  توجه  ارزی،  سياست های  اتخاذ  برای  لذا  می دهد؛  افزايش 

الزم است.
6( رابطه تعادلی بلندمدت تابع عرضه صادرات كشاورزی، آشكار می سازد كه بی ثباتی 
تمام  در  كه  آن جا  از  گفت  می توان  دارد.  مثبت  اثر  كشاورزی  صادرات  بر  صادراتی 
مثبت است و صادركنندگان  بی ثباتی درآمدهای صادراتی،  مقادير  مطالعه،  سال های مورد 
زودگذر  شوك های  از  اجتناب  برای  بنابراين،  می پندارند.  دائمی  را  آن  توليدكنندگان  و 
از كشاورزی، صنعتی و  اعم  بهتر است كاالهای صادراتی  دائمی درآمدهای صادراتی،  يا 

معدنی رقابتی تر شوند.
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