
29-45هايهصفح/ 4يشماره/4جلد / اقتصاد کشاورزي

درهاي پولی و مالی تبررسی نقش درآمدهاي نفتی و سیاس
یرانابخش کشاورزي 

حمیده حمیده پور، ایرج صالح و سعید یزدانی

19/6/1389: تاریخ پذیرش14/3/1387: تاریخ دریافت

چکیده
هاي هاي اقتصادي کشور از سیاستترین بخشعنوان یکی از مهمبا توجه به تأثیرپذیري بخش کشاورزي به

هاي پولی حاضر تأثیر سیاستيدولت در اقتصاد ایران، در مطالعهيتن نقش گستردهپولی و مالی و در نظر گرف
خطاي و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزي در ایران با استفاده از مدل تصحیح

يازمدت براي دورهانباشتگی یوهانسون، دو بردار دربا استفاده از روش هم. برداري مورد بررسی قرار گرفته است
صادرات و تقاضاي واردات يعرضهياین دو بردار از لحاظ نظري با معادله.برآورد گردید1350- 84زمانی
درآمدهاي شده، زدهمدت تخمیندهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاهنتایج مطالعه نشان می. بودندمرتبط
سیاست پولی انبساطی که درحالیاست،صادرات و کاهش واردات بهبود برايابزار مناسبی در بلندمدتنفتی 

. استمدت مناسب براي کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه

JEL:E6طبقه بندي  
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مقدمه
هاي مختلف اثرگذار بوده هاي کالن اقتصادي در ایران همواره بر فعالیت بخشسیاست

هاي پولی و مالی طرف تقاضاي اقتصاد را تحت تاثیر قرار نحوي که از جمله سیاستبه،است
.اده استد

و منابع طبیعی ال توسعهي در حبخش کشاورزي با توجه به وفور نیروي کار در کشورها
نیروي کار، افزایش براي فراوان، نقش بسیار اساسی در حفظ امنیت غذایی، ایجاد اشتغال 

همین امر در ایران باعث توجه . کندصادرات غیرنفتی و تسریع روند توسعه اقتصادي ایفا می
يرنامهکه در چارچوب مواد بطوريهمردان کشور به این بخش گردیده است، بخاص دولت

محوریت بخش کشاورزي تاکید پایدار اقتصادي کشور بريچهارم توسعه بر رشد و توسعه
اقتصادي و ياهمیت بخش کشاورزي در توسعه.)1383شریفی ومجتهد(شده است

چگونگی تاثیر است کهکرد این بخش باعث شده عملهاي پولی و مالی برتاثیرگذاري سیاست
.ه قرار گیردها مورد توجاین سیاست

اثر مثبتی بر پولی و مالیي هاسیاستکه ند اتقریبا تمامی مکاتب اقتصادي معتقد
اختالف نظر وجود هاآناستفاده از ينحوهيمینهزولی در،هاي حقیقی اقتصاد داردفعالیت

انان اقتصادداز نظر .ها وجود دارداثر آنيدو دیدگاه افراطی درباره). 1380محرابیان(دارد
واستاثر هاي مالی بیسیاست،LM1نسبتاً عمودي بودن منحنیعمودي یا دلیل هکالسیک ب

ها دولت نباید در امور اقتصادي به اعتقاد آنرو از این؛شودهاي پولی توصیه میاعمال سیاست
و ابزارهاي رندکه اقتصاددانان کینزي به سیاست مالی اعتقاد دادر صورتی.دخالت نماید

.دانندهاي پولی و مالی میدخالت دولت را سیاست
طرفه از سوي متغیرهاي علّّی یکيیک رابطه) 1998(و تیرتلتنسنوتايدر مطالعه

و درآمد خالص بخش ،اقتصاد کالن نسبت به متغیرهاي صادرات، قیمت واقعی محصوالت
، محرابیان )1376(، عباسیان )1375(در مطالعات فطرس . دست آمده استهکشاورزي ب

____________________________________________________
.که در آن عرضه و تقاضا براي پول برابر است(r)و نرخ بهره (y)مکان هندسی سطوحی از درآمدLMمنحنی -1
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هاي هم به بررسی اثر سیاست) 1383(نظريو صالح و )1383(شریفی، مجتهد و )1380(
در مطالعات فطرس . شده استکشاورزي در ایران پرداخته يپولی و مالی بر متغیرهاي عمده

رگرسیون دینامیک، در بررسی محرابیان-از مدل خود)1383(و نظريو صالح)1375(
مجتهد و يو در مطالعه،(ARDL)رگرسیون با وقفه هاي گسترده -الگوي خوداز ) 1380(

بر اساس نتایج .استاستفاده شده) (SVARساختارييانباشتهاز دستگاه هم) 1383(شریفی 
که البته میزان دارد،بخش کشاورزي اثر مثبت ياین مطالعات سیاست مالی بر ارزش افزوده

جز در به(بخش کشاورزييسیاست پولی نیز بر ارزش افزودهو استاثرگذاري آن متفاوت 
.اثر مثبتی داشته است) 1383،و شریفیمجتهديمطالعه

تواند تأثیر افزایش درآمدهاي نفتی می،نفتيدر کشورهاي تولید کنندهاز طرف دیگر
مدل يپایهبر تاثیر درآمدهاي نفتی،يدرباره. خاص خود را بر بخش کشاورزي اعمال نماید

شود در پی افزایش پیش بینی می،ر مورد کشورهاي توسعه یافتهدکالسیک بیماري هلندي 
که بیماري هلندي موجبات کاهش رشد در حالی،درآمدهاي نفتی بخش صنعت تضعیف گردد

دلیل ه بخش صنعت به وحال توسعه را فراهم نمودبخش کشاورزي کشورهاي در
در ایران بخش کشاورزي تا قبل از . ان آسیب کمتري دیده استهاي دولت از این جریحمایت

ترین سهم را در اشتغال و تولید ناخالص ملی متکی شدن اقتصاد به درآمدهاي نفتی بیش
با رشد تدریجی درآمدهاي نفتی و تمایل به صنعتی شدن، این بخش کمتر مورد توجه .داشت

ترین آسیب به بخش بیش1350ر که پس از نخستین شوك نفتی دطوريهب،قرارگرفت
بختیاري(ضد کشاورزي ظاهر گردیديصورت پدیدههکشاورزي وارد شد و بیماري هلندي ب

.)1380،حقیو
هاي انجام شده در رابطه با اثرپذیري بخش کشاورزي از درآمدهاي نفتی در از بررسی

از "گرنجر"علیت يویهیک سيبه نوعی رابطه) 1376(صالحی امین پناه ویزدانيمطالعه
با در نظر ) 1380(و حقی بختیاري يدر مطالعه. قیمت نفت به واردات گندم اشاره شده است

عنوان شاخصی در هب) بدون نفت(GDPبخش کشاورزي در يگرفتن سهم ارزش افزوده
ضد کشاورزي يدر ایران بعنوان پدیدهاین مسئلهتعیین بیماري هلندي در بخش کشاورزي، 
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معرفی شده است که بر اساس آن یکی از علل وجود تأثیر منفی افزایش درآمد نفتی، افزایش 
نیز) 1381(غروي نخجوانی يبر اساس مطالعه. واردات محصوالت کشاورزي است

. داشته استرا ترین تأثیرپذیري از درآمدهاي نفتی کشور گذاري در بخش کشاورزي کمسرمایه
هاي طرف عرضه و مدت و بلندمدت شوكرات کوتاهیاثتررسی حاضر بيهدف از مطالعه

هاي طرف تقاضا شوك هاي طرف عرضه شوك درآمد نفتی و از شوكاز شوك.استتقاضا 
هاي پولی و مالی اعمال سیاستيدهندهکه نشان(حجم نقدینگی مخارج دولت و نرخ رشد

هاي طرف عرضه و تقاضا بر در این بررسی تاثیر شوك. گیردمورد بررسی قرار می) است
ياقتصادي بخش کشاورزي شامل صادرات، واردات و ارزش افزودهيمتغیرهاي عمده

گرفتن ابعاد بلندمدت و تر با درنظرگذاري اصولیسیاستبراي محصوالت کشاورزي 
بدین منظور از روش تصحیح خطاي برداري. مدت مورد مطالعه قرار گرفته استکوتاه

)(1VECMافزار نرموEviews3استفاده شده است.

روش تحقیق
کار بینی از طریق سري زمانی بهبراي پیشهاي ساختاري و غیر تئوریکی طور کلی مدلهب
ی و یهاي رگرسیون تک معادلههاي ساختاري بر مبناي تئوري بنا شده شامل مدلمدل. رودمی

واست،اساس تئوري بنا نشدهیکی برهاي غیر تئورمدلکهاست، در حالیزمان معادالت هم
بینی جزء خطایی که قابل پیشيها به اضافهآنيرفتار گذشتهيوسیلههمتغیرها بيرفتار آینده

,2هايها شامل مدلاین مدل.شودنیست، تعیین می ARIMA3AR,4MA)ها از که در آن
.است) گرسیون بردارير-ودخ(5VARهايو مدل) تکنیک باکس جنکیز استفاده شده است

VARمدل 

____________________________________________________
1-Vector Error Correction Model
2- Auto Regressive Integrated Moving Average
3- Auto regressive
4- Moving Average
5- Vector Auto Regressive
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هاي به مدلکهاستباکس جنکینز هاي کنار روشرگرسیون برداري یک گزینه در-روش خود
مان مورد انتقاد شدید زممدل معادالت ه). 1383گجراتی (زمان شباهت داردمعادالت هم

از نظر . اد شدنهپیش) 1980(سیمز يوسیلههبVARيگزینهو کریستوفر سیمز قرار گرفت 
هاي ساختاري ارائه دهدبراي شناسایی مدلهاي الزم رامحدودیتتواندتئوري نمیوي

). 1990،سیمز و همکاران(
زا توسط مقادیر زا وجود دارد که هر متغیر درونسري متغیرهاي درونیکVARدر مدل 

. شوددل، توضیح داده میزاي مخود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهاي درونيگذشته
زیرصورت هبراي دو متغیر بVARدر نظر گرفته شود، مدل Ytو Xtاگر دو سري زمانی

. )1378،نوفرستی(خواهد بود
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رد به متغیرهاي واهاي این مدل جوابو،شودتخمین زده میOLSاز روشVARمدل 
آکائیک و شوارتز را براي هايمعیار) 1995(شین و پسران . بستگی داردشده و طول وقفه

Likelihood Ratioي هتوان از آمارمیدر این رابطه. ندنکنهاد میبهینه پیشيتشخیص وقفه

).1997،جانستون و دینوردو؛2004،اندرز(بهینه بهره برديهقفجهت تشخیص ونیز
وجود متغیرهاي ناایستا احتمال ایجاد ،متغیرهاي مورد بررسیییا ایستادر ارتباط ب

که شامل VARباید در مدل پسکند،روابط هم انباشتگی را تشدید میو رگرسیون کاذب 
به این منظور از روش . شوددهانباشته آزموهاي ناایستا است وجود بردار یا بردارهاي همسري

با VARبردار هم انباشته وجود داشته باشد، مدل اگر. شودیانباشتگی یوهانسون استفاده م
زیرا استفاده ،شودشناخته میVECMعنوانباانباشته برآورد خواهد شد و اعمال این بردار هم

باید در نظر . سان نباشندگرایی یکها داراي همپذیر است که متغیردر صورتی امکانVARاز 
اساس معیارهاي شته وجود داشته باشد، انتخاب بهترین بردار برانباداشت که اگر چند بردار هم

دار و منطبق با تئوري داشته و بردار انتخابی باید ضرایب معنیشود،میآکائیک و شوارتز انجام 
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ریزصورت هبYtو Xtدو سري زمانیدر حالت کلی آن با در نظر گرفتن VECM مدل. باشد
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عنوان متغیر مستقل با یک وقفه به) tE(انباشته خطاي بردار هميهجملVECMدر مدل 
از بردار. استتفاضل اول متغیرها يدهندهنشانD(Yt)و D(Xt) ین مدلدر ا.شودوارد می

نیز روابط VARو مدل ،شوددلی بلندمدت استفاده میابررسی روابط تعبرايانباشته هم
مدت متغیر وابسته به مقادیر پیوند دادن رفتار کوتاهبرايبه تعبیري .دهدمدت را نشان میکوتاه

براي تفسیر نتایج .شوداستفاده میVECMلگوي تصحیح خطاي برداري تعادلی بلندمدت، از ا
طور اساسی در و بهVARباید به این نکته توجه داشت که در جریان تخمین به روش 

ضرایب و درصد توضیح دهندگی پارامترهاي الگو اهمیت ، هاي دستگاه معادالتبرآورد
واکنش به (1پاسخ -العمل ضربهبع عکسبنابراین از توا،ی را نداردیهاي تک معادلهروش
.شودهاي مربوط استفاده میبراي تحلیل2واریانسيو تجزیه)ضربه

رگرسیون برداري -کشورها با استفاده از رهیافت خوددیگرهاي مشابه دراز جمله پژوهش
، حسن و)1989(، سیمز )1986(، مک نیس )1989(کواهتوان به مطالعات بالنچارد و می

است و با مطالعاتی که در ایران صورت گرفتهمیاناز . اشاره کرد) 2004(و آس )2001(تقوي
شقاقی توان به مطالعات صباغ کرمانی و اند میبینی پرداختهبه پیشVARهیافت راستفاده از 

و مجتهد و ) 1382(یاوري، نصر اصفهانی و )1381(دانش جعفريی و ی، ختا)1384(شهري
.اشاره نمود) 1383(شریفی

____________________________________________________
1- Impulse Response Function (IRF)
2-Variance Decomposition (VDC)
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نتایج و بحث
ثیر متغیرهاي مخارج دولت در بخش کشاورزي، حجم ابررسی تبرايدر این مطالعه 

شود، از زمان تعیین میطور همهکشاورزي که بينقدینگی و درآمد نفتی بر متغیرهاي عمده
. است بهره برده شدVARکه حالت خاصی از مدلVECMمدل 

متغیرهاي الگو)1
:زیر استشکل هرگرسیون که ب-ه به شکل الگوي خودبا توج

)5(
ttit

n

1i
it eZXBCX  




:شودتعریف میزیرشامل متغیرهاي tXبردار
LEX-لگاریتم ارزش صادرات محصوالت کشاورزي
LIM-لگاریتم ارزش واردات محصوالت کشاورزي
LVA-ت کشاورزيمحصواليلگاریتم ارزش افزوده

LGEX-لگاریتم مخارج کل دولت در بخش کشاورزي
LOIL-لگاریتم درآمد نفتی
LNA-لگاریتم رشد درصدي حجم نقدینگی

در این مطالعه یک .ستامقادیر ثابت و روندهاجززا بهنیز شامل متغیرهاي برونZtبردار 
الزم این نکته ذکر . استجنگ هاي رات سالیاثتيدهندهنشانD60متغیر مجازي تحت عنوان 

از سایت 1350-84زمانی يدورهيها از آمار و اطالعات ساالنهانجام تحلیلبراياست که 
.شداستفادهو بانک مرکزي ایران براي تخمین الگو ) فائو-بار جهانیوآماري سازمان خوار

بررسی ایستایی)2
فرض استوار است که متغیرهاي سري در کارهاي تجربی بر اینOLSاستفاده از روش برآورد 
از طرفی باور غالب آن است که بسیاري از متغیرهاي سري . است1زمانی مورد استفاده پایا

پایایی و ازاز استفاده از این متغیرها الزم است پیشرو از این. زمانی در اقتصاد پایا نیست

____________________________________________________
1- Stationary
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انباشتگی که در روش همایناز طرف دیگر با توجه به. ها اطمینان حاصل کردپایایی آننا
انباشتگی نیز يباشد، لزوم تعیین درجهI)0(یا I)1(متغیرهاي وارد شده باید يهمهیوهانسون 

آزمون ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم براي. از اهمیت خاصی برخوردار است
ایستا بودن متغیرها نافرض صفر دست آمده با درنظر گرفتن هنتایج ب. استفاده شده است1یافته 

.آمده است1يدر جدول شماره

نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته).1(جدول 

دیکی فولر در سطحيمقدار آمارهمتغیر
دیکی فولر در تفاضل يمقدار آماره

لاويمرتبه
صادرات بخش کشاورزي
واردات بخش کشاورزي

بخش يارزش افزوده
کشاورزي
ولت در بخش مخارج د

کشاورزي
درآمد نفتی

نرخ رشد حجم پول

K=1)*(85/1-
K=1)(27/3-
K=0)(68/1-
K=1)(05/2-
K=1)(34/2-
K=0)(51/3-

K=0)(85/4-
K=0)(56/5-
K=0)(85/6-
K=0)(41/4-
K=1)(41/4-

(K=0)72/9-

:K*مقادیر آماره با وجود واست،بستگی رفع خود همبرايمناسب ياعداد داخل پرانتز طول وقفه
.محاسبه شده اند)trend(روند عرض از مبدا و

هاي تحقیقیافته:مأخذ

اما متغیر لگاریتم حجم ،یکيناایستا و انباشته از درجهينتایج نشان داد که تمامی متغیرها
باید که در روش یوهانسون تمامی متغیرها دلیل اینه ب.بود2ينقدینگی انباشته از درجه

جاي متغیر لگاریتم حجم نقدینگی، از متغیر لگاریتم ه یک یا صفر باشد، بيانباشته از درجه
با استفاده از آزمون . یک است استفاده گردیده استيرشد حجم نقدینگی که انباشته از درجه

.اعمال شدD60زا فیلیپس پرون شکست ساختاري مشاهده شده توسط متغیر برون

____________________________________________________
1- Augment Dickey Fuller Test
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شتگیانبابررسی هم)3
ن متغیرهاي مورد بررسی از ایممدت مدت و کوتاهبرآورد روابط بلندبرايبعد يدر مرحله

برآورد بردارهاي هم انباشته با استفاده از روش در. روش انباشتگی یوهانسون استفاده شد
براي . هم انباشته تعیین شوديبهینه و ثانیاً نوع مدل رابطهيباید طول وقفهیوهانسون، اوالً

سپس با کاهش .انجام شدحداکثر يبا وقفهVECMبرآورد الگوي ،بهینهيتعیین طول وقفه
مورد نظر يداري الگو با وقفهمعنی،آکائیک و شوارتزي، آمارهFوقفه و استفاده از آزمون

.انتخاب گردید2ي نهایت مدلی با وقفهدر.بررسی شد
ر مورد لزوم قائل شدن عرض از مبدأ و روند زمانی در انباشته و ددر رابطه با نوع مدل هم

الگو براي مدل هم 5ي در الگوي کوتاه مدت تصحیح خطاي بردارنیزو ،جمعیبردارهاي هم
.انباشته و مدل تصحیح خطاي برداري مطرح می باشد

. شدتواند وجود داشته باانباشته میجمع یا همهميرابطه5متغیر، حداکثر 6با توجه به 
تعیین نوع الگوي مدل براي، وجمعیتعیین تعداد بردار همبرايفرض صفر 6مقادیر آماري 

2يدر جدول شماره،گانه5انباشته و مدل تصحیح خطاي برداري براي تک تک الگوهاي هم
.آورده شده است

جمعیبه منظور تعیین الگوي بردارهاي همLRکمیت هاي آماره ). 2(لجدو
H05الگوي4الگوي3الگوي2الگوي1الگوي رفرض صف

R=035/16519/24960/2395/34218/316جمعیبردار همنبود
1R01/8059/13999/1309/22317/202یک بردارحداکثر
2R18/3232/6387/5528/12044/110دو بردارحداکثر
3R02/1580/2995/2328/4585/36سه بردارحداکثر
4R38/488/1293/1041/1389/8هار بردارچحداکثر
5R52/080/287/135/391/0پنج بردارحداکثر

هاي تحقیقیافته:مأخذ
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که الگوي اول ییتا جا،شودالگو رد میپنج جمعی درهمعدم وجود بردار يفرضیه
جمعی نیز بین متغیرهاي الگو دو بردار هم،در عین حال. شوددانسته میترین الگو مناسب

2هر معادله شامل .دست آمدهوقفه در الگوي اول ب2جمعی با بردار هم2پس . وجود دارد
مدت هر یک از متغیرها متأثر از دو عدم وتاهتغییرات پویاي کپس.تصحیح خطا استيجمله

.تعادل مربوط به روابط تعادلی بلندمدت است
VECMتخمین مدل)4

.بررسی شده استاثر بلندمدت متغیرها ي دهندهنشانانباشته نتایج با استفاده از بردارهاي هم
متغیر صادرات محصوالت کشاورزي .1

صادرات يارتباط بلندمدت عرضه،استصادرات يکه همان بردار عرضهزیريرابطه
.دهدهاي پولی، مالی و درآمد نفتی را نشان میمحصوالت کشاورزي با سیاست

)6(LEX(-1) = 0/26 LIOL(-1) + 0/04 LGEX(-1) – 0/02 LNA(-1) + 1/01 LVA(-1)

t      (3/94)     (1/06)     (-0/28)     (17/05)

یک درصد افزایش در درآمدهاي نفتی در يازادرگفتتوان میبااليبا توجه به رابطه
که با تقویت بخش طوريهب.درصد افزایش خواهد یافت26/0بلندمدت، میزان صادرات 

میزان هاي کشاورزي کشور در فعالیتدست آمدهبهکشاورزي و صرف درآمدهاي ارزي 
یک درصد افزایش يدمدت در ازادر رابطه با اثر سیاست مالی در بلن. یابدصادرات بهبود می

%04/0صادرات محصوالت کشاورزي به میزان يمخارج دولت در بخش کشاورزي، عرضه
توان به افزایش ارزش افزوده در بلندمدت در اثر اتخاذ افزایش خواهد یافت و این اثر را می

، میزان افزایش نرخ رشد حجم نقدینگی به میزان یک درصد. هاي مالی مرتبط دانستسیاست
يکاهش خواهد داد که با اعمال سیاست پولی انبساطی، نرخ بهره%02/0صادرات را به میزان 

این امر کاهش صادرات را در پی خواهد داشت.یابدداخلی و مازاد حساب سرمایه کاهش می
از. دار نبوددت معنیمالزم است که اثر این دو سیاست در بلنداین نکته ذکر ). 1378،تفضلی(

درصدي 01/1محصوالت کشاورزي، رشد يطرفی افزایش یک درصدي ارزش افزوده
.دنبال خواهد داشتهصادرات را ب
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ست، یعنی تغییرات پویاي کوتاه مدت اتصحیح خطايجمله2صادرات شامل يمعادله
داري معنی. متغیر صادرات متأثر از دو عدم تعادل مربوط به روابط تعادلی بلندمدت است

در هر سال این است کهگر بیان(Coint Eq2)وارداتيتصحیح خطاي معادلهيریب جملهض
اختالف مقدار واقعی و 38/0مقدار واقعی صادرات از مقدار تعادلی بلندمدت به میزان 

.این حاکی از واگرا بودن متغیر استو،شودبلندمدت دورتر می
درصد تغییرات متغیر وابسته 57ست که ابرآورد شده حاکی از آنيدر معادله2Rمیزان

مدت باید بررسی تأثیر عوامل در کوتاهبراي. شودتوسط متغیرهاي موجود مدل توضیح داده می
تأثیرپذیري صادرات از سیاست مالی مدت در کوتاه. بررسی شودVECMضرایب دیگر 

اما درآمدهاي ،ترتیب مثبت و منفی بودهداري بهطور معنیهسیاست پولی انبساطی بوانبساطی 
افزایش رشد حجم راجع به تاثیر منفی سیاست پولی،. داري نداشته استنفتی اثر معنی

با توجه به ،زایی شوداگر منجر به تورم،هاي انبساطی پولی استنقدینگی که از جمله سیاست
به ها، منجرزایش سطح عمومی قیمتهاي تولید بخش کشاورزي از افتأثیرپذیري قیمت نهاده

تحریک برايبنابراین . کاهش توانایی بخش کشاورزي در رقابت با بازار جهانی خواهد شد
نهاد و در بلندمدت درآمدهاي نفتی پیش،هاي مالی انبساطیمدت سیاستصادرات در کوتاه

.شودمی
متغیر واردات محصوالت کشاورزي.2

ارتباط بلندمدت تقاضاي واردات ،قاضاي واردات استکه همان بردار تزیر،يرابطه
.دهدهاي پولی، مالی و درآمد نفتی را نشان میمحصوالت کشاورزي با سیاست

)6(LIM(-1) = –0/12 LIOL(-1)– 0/15 LGEX(-1) +0/44 LNA(-1) +1/48 LVA(-1)

t      (-4/98)     (7/12)     (30/34)     (-2/16)

%1واردات در رابطه با اثر درآمد نفتی مالحظه گردید که با يانباشتهار همبا توجه به برد
توان اثر می. یابدکاهش می% 12/0افزایش در درآمدهاي نفتی، میزان تقاضاي واردات به میزان 

یییارانههاي کارگیري بذر و کود که با قیمتهوري ناشی از بدلیل افزایش بهرههبلندمدت را ب
البته . تفسیر نمود،ن قرار گرفته و عمدتاً از محل درآمد نفتی بوده استکشاورزارسدر دست

هاي مالی به اقتصاد منتقل دلیل وجود این عقیده که اثر درآمدهاي نفتی از طریق سیاستهب
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توان منفی بودن هاي مالی و درآمدهاي نفتی، میشود و با توجه به منفی بودن اثر سیاستمی
با افزایش یک درصدي . هاي مالی انبساطی توجیه نموددلیل منفی بودن اثر سیاستهاین اثر را ب

با افزایش یک و یابد،میافزایش %44/0نرخ رشد حجم نقدینگی، میزان تقاضاي واردات 
توان به این اثر را می. یابدکاهش می%15/0درصدي مخارج دولت، میزان تقاضاي واردات 

.الی بر حساب سرمایه نیز مرتبط دانستهاي پولی و متأثیر سیاست
در رابطه با ضرایب تصحیح خطا، . بوده است93/0برآورد شده VECMدر مدل 2Rمیزان
اختالف در هر دوره 34/2در مجموعدار بود و واردات و صادرات معنیCointEqضرایب 

واردات مدت، یر ضرایب کوتاهدر تفس. که سرعت تعدیل بسیار باالیی است،حذف شد
و رشد ،پذیردهاي انبساطی پولی و مالی و درآمد نفتی اثر میمحصوالت کشاورزي از سیاست

.اول سیاست انبساطی مالی اثر کاهنده بر آن داشته استيحجم نقدینگی و وقفهيفزاینده
داري منفی بوده ر معنیطوهست که تأثیر جنگ بر واردات بامهم دیگر در این رابطه اینينکته
.استهاي جنگ از دالیل آن تحریم اقتصادي کشور در طی سال.است

محصوالت کشاورزييمتغیر ارزش افزوده.3
محصوالت يهاي موثر بر متغیر ارزش افزودهحاضر در بررسی سیاستيدر مطالعه

ا وجود دو بردار زیر،مدت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته استکشاورزي تنها آثار کوتاه
جمعی براي صادرات و این دو بردار هم، وت مورد قبول واقع شددجمعی براي بلندمهم

داري بر میزان اول اثر منفی و معنیيمدت در وقفهدرآمدهاي نفتی در کوتاه. واردات تایید شد
بخش يدر واقعیت نیز با توجه به سابقه. بخش کشاورزي داشته استيارزش افزوده

بدون نفت کاهش GDPهاي نفتی رخ داد سهم بخش کشاورزي از شاورزي که پس از شوكک
يکه در مطالعهگفته شود در این رابطه الزم است .)1380حقیبختیاري و (یافته است 

عنوان هبGDPبخش کشاورزي در ياز کاهش سهم ارزش افزوده) 1380(حقیوبختیاري
هاي انبساطی مالی بر ارزش افزوده در اثر سیاست. شاخص بیماري هلندي یاد شده است

داري سبب افزایش ارزش طور معنیهمطمئناً در درازمدت باست، ومعنی مدت مثبت و بیکوتاه
گذاري زیربنایی دولت در این بخش با توجه به به عبارت دیگر سرمایه. افزوده خواهد شد
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گذاري بخش خصوصی تشویق سرمایههاي خالی و بدون استفاده باعثوجود منابع و ظرفیت
گذاري هاي دولت مشوق سرمایهعالوه ساختارگرایان نیز معتقد بودند که هزینههب. شودمی

کار آن براي اکثر کشورهاي در حال توسعه که داراي منابع بیثیراتو، بخش خصوصی است
.کندند، صدق میا

جز درآمد نفتی همتغیرها بياز همهطور کلی تاثیرپذیري ارزش افزوده در کوتاه مدتهب
و بختیارييکه در مطالعهاستاین امر ناشی از تأثیر آنی درآمدهاي نفتی .معنی بوده استبی

. عنوان شاخص بیماري هلندي یاد شده استنیز از این کاهش ارزش افزوده به) 1380(حقی
ث جاده، پل، تاسیسات مخارج عمرانی دولت در بخش کشاورزي نظیر احدا،از سوي دیگر

.معنی در کوتاه مدت بوده استآبیاري و غیره داراي اثر مثبت اما بی
العملتحلیل توابع عکس)5

.شوداستفاده می1IRFها بر متغیرهاي مورد مطالعه از بررسی اثر شوكبرايدر این بخش 
IRF و ارزش افزوده اثر یک تکانه در متغیرهاي مورد بررسی بر متغیرهاي صادرات، واردات

يشود تمام متغیرها در سطح تعادلی صفر، در دورهدر این رابطه فرض می. دهدرا نشان می
.توان مشاهده نمودرا میدیگرصفر قرار دارند و با یک تکانه در هر متغیر عکس العمل متغیر

متغیرهاي براي . پاسخ متغیر صادرات به شوك سایر متغیرها نشان داده شده است1در نمودار 
اگر اثر میزان ضربه یا تکانه که به میزان یک انحراف .همین صورت خواهد بوددیگر نیز به
روي بر) مدل خاصيیا به عبارت دیگر متغیر وابسته(خطاي مدل مورد نظريمعیار جمله

و گردد داراي اثري موقت، زمانی به مقدار تعادلی قبلی بازيپس از چند دورهي دیگرمتغیرها
می خواهد بودیداياگر مقدار تغییر یافته به مقدار تعادلی قبلی بازنگردد، داراي اثر ضربه

در طی VARسیستم يتغییر در جزء خطاي یک معادله). 1384،صباغ کرمانی و شقاقی(
تابع .متغیرها ایجاد خواهد کرديها را در بقیهلالعمی از عکسیهاي بعد، زنجیرهدوره

).1997،جانسون(دهد ی را نشان مییاین پاسخ زنجیرهالعمل عکس

____________________________________________________
1- Impulse Response Functions
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ي دیگرپاسخ متغیر صادرات به شوك متغیرها.)1(مودارن

بزرگی ،کندرا بررسی می)1374-1384(ساله 10يکه یک دوره) 1(ي در نمودار شماره
این سه عامل .استتی ترتیب از طرف صادرات، مخارج دولت و درآمد نفها بهاثر تحریک

ها بر صادرات گاه اثر تحریک آنو هیچ،شودهاي خود میسبب افزایش صادرات بر اثر تکانه
عواملی که باعث کاهش صادرات شدند به افزایش نرخ میاناز . گرددبه سمت تعادلی باز نمی

فاصله گرفته که با گذشت زمان از روند تعادلی، توان اشاره نمودرشد حجم پول و واردات می
.است

اثر برمیزان متغیر واردات .دشوهاي متغیرها بر واردات بررسی میاثر تکانهدر بررسی، 
این مطلب حاکی از وجود .جز صفر اختیار کرده استهتحریک واردات و صادرات مقادیري ب

در سه سال اول از نظر . استواردات و صادرات يهجمالت خطاي معادلمیانبستگی هم
سپس نقدینگی و بعد تحریک صادرات ،میزان بزرگی پاسخ واردات به تحریکات، ابتدا واردات

هاي متغیرها بر ارزش در رابطه با اثر تکانه. و مخارج دولتی از نظر میزان کاهش قابل ذکر است
ترین تاٌثیر را از خود نشانارزش افزوده و نقدینگی بیشيتکانهبه ترتیب بزرگی اثر،افزوده
.ستداده ا
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واریانسيتجزیه)6
دهد انحراف معیار متغیر وابسته را نشان می)SE(واریانس ستون اول يدر جدول تجزیه

براساس نتایج صادرات . یابدزمانی افزایش میيدورهدربینی است و عبارتی خطاي پیشکه به
ت توضیح داده بینی صادرات توسط خود صادراواریانس خطاي پیش%100اول، يدر دوره

متغیر . کندو این میزان را حفظ میاست، کاهش یافته %83سوم به يکه در دوره،شودمی
.استمتغیر نقدینگی دترین نقش را پس از صادرات داربعدي که بیش

واریانس را توضیح %21و صادرات %78اول واردات يدر دوره،در رابطه با واردات نیز
تري را واریانس را توضیح داده و سایر متغیرها سهم کم%5-10بین سپس نقدینگی.داده است

%9/94ارزش افزوده نیز متغیر ارزش افزوده VDCدر بررسی . استبه خود اختصاص داده 
ولی متغیر ،کندتدریج این اثر به صفر میل میهکه ب،ددااول توضیح يواریانس را در دوره
.دهندگی دارندین نقش ثابت را در توضیحترترتیب بیشهصادرات و نقدینگی ب

نهادهاو پیشگیرينتیجه
شود نهاد میمدت پیشها در بلندمدت و کوتاهبا توجه به تاثیرات متفاوت سیاست

هاي مالی بر اثر سیاست. مدت تفکیک شودهاي افق بلندمدت از کوتاهها و سیاستریزيبرنامه
مخارجی که صرف امور زیربنایی و ،عبارت دیگرهب؛استدار نبوده صادرات در بلندمدت معنی

زیرا با بهبود ستشود باعث ایجاد مازاد تولید در بخش کشاورزي نشده اعمرانی می
مدت در کوتاه. ستنبوده اها، تغییرات نهادي، ساختاري و تامین اعتبار همراهزیرساخت

رات آن بر یاثترچه در بلندمدت ، گاستکاهش واردات برايهاي پولی ابزار مناسبی سیاست
براي افق . مثبت ارزیابی نشد) 1383(شریفیومجتهديبخش کشاورزي مانند مطالعه

ها کارگیري آن در زیر ساختهاین درآمد و ببراي ریزي بلندمدت، افزایش درآمد نفتی با برنامه
محصوالت کشاورزي افزایش صادرات ،هاي جدیدها و روشوريآو تامین اعتبار و ترویج فن
این . یستمدت ابزار مناسبی ناین عامل در کوتاه،اینبا وجود.را در پی خواهد داشت

.نیز مطابقت دارد) 1380(و همکارانبختیارييبا نتایج مطالعهبرداشت
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