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بررسی رابطه بین صادرات و رشد بخش کشاوری ایران:
کاربرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری ( ) SVARو
گرافهای غیرچرخشی سودار ()DAG
سمانه خلیلی ملکشاه و محمد قهرمان زاده
تاریخ دریافت0931/10/10:
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چکیده
به رغم وجود ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی ،هنوز ارتباط قطعی بین این دو متغیر از این حیث که کدامیک علت
دیگری است ،شناخته شده نیست .ارتباط بین این دو متغیر بسته به ساختار اقتصادی کشورها متفاوت میباشد .در همین
زمینه ،این بررسی به دنبال تبیین ارتباط علّی بین صادرات حقیقی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران با
استفاده از روش مدلسازی علّی جدید میباشد .بدین منظور از روش گرافهای غیر چرخشی سودار ( )DAGبه منظور
شناسا کردن تکانههای ساختاری در مدل  VARساختاری استفاده شده است .کاربرد روش  DAGامکان آزمون ساختار
علّی همزمان و پویای پیوند صادرات-رشد اقتصادی را فراهم میسازد .نتایج نشان داد رابطه علّی بین صادرات بخش
کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران یکسویه و از رشد بخش کشاورزی به سمت صادرات بخش کشاورزی است.
این امر تأیید کننده فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی میباشد .همچنین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
نقش بسیار مهمی در توضیح رشد بخش کشاورزی و صادرات بخش کشاورزی ایران دارد ،بنابراین ایجاد مشوقهای
الزم توسط سیاستگذاران برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد میشود.
طبقهبندی P16 ،F43 ،C32 :JEL
واژههای کلیدی :صادرات محور رشد ،رشد محور صادرات ،بخش کشاورزی ،مدل  ،SVARگرافهای غیر چرخشی
سودار ()DAG
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مقدمه
وجود ارتباط علّی بین صادرات و رشد اقتصادی یکی از زمینههای بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد
توسعه در طول چند دهه گذشته میباشد .از آنجا که نظریههای تجارت راهنمای قطعی در رابطه علّی
بین صادرات و رشد تولید فراهم نمیکنند ،بنابراین شناخت ارتباط بین این دو متغیر به شواهد تجربی
کشیده میشود که اغلب دارای نتایج مبهم میباشد .پرسش اصلی در بحث صادرات-رشد این است
که آیا صادرات بهعنوان سیاست تجاری بروننگر توجه و ماهیت درونگر داشته و منجر به تحریک
رشد اقتصادی میشود .هنگامیکه رابطه علّیت از صادرات به سمت رشد وجود دارد فرضیه صادرات
محور رشد )ELG( 1نامیده میشود ،در حالیکه در جریان علّیت معکوس آن ،یعنی علّیت از رشد به
صادرات ،رشد محور صادرات )GLE( 2نامیده میشود (آووکوز. )2002 ،
از لحاظ نظری بحث میشود که تغییر در نرخ صادرات میتواند منجر به تغییر تولید شود ،بنابراین
رشد صادرات اغلب بهعنوان عامل تعیینکننده تولید و رشد اشتغال اقتصاد در نظر گرفته میشود که
تأثیر خود را در رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( 3نشان میدهد (راموس .)2001 ،از آنجایی که
یکی از هدفهای کشورهای در حال توسعه و بهویژه ایران رسیدن به رشد سریع اقتصادی و توسعه
میباشد ،میتوان صادرات را بهعنوان عامل انگیزشی رشد اقتصادی در نظر گرفت .در کشورهای در
حال توسعه رشد سریع اقتصادی بر پایه توجه بیشتر به تجارت بهدست آمده است .بررسی تجربی و
نظری در مورد تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی و توسعه کم نیست .بهطوریکه اقتصاددانان کالسیک
مانند آدام اسمیت و ریکاردو استدالل کردند تجارت بینالملل منبع اصلی رشد اقتصادی است که با
تخصص منافع اقتصادی بیشتری بهدست میآید .با توجه به نظریههای صادرات محور رشد ،برای
صادرات بهعنوان موتور رشد اقتصادی توجیههای فراوانی فراهم شده است )1 :براساس نظریه کینزین،
صادرات بیشتر منجر به رشد درآمد در کوتاهمدت با افزایش چند برابری ارز خارجی میشود)2 .
صادرات ،ارز خارجی مورد نیاز برای خرید کاالهایی مانند ماشنآالت ،تجهیزات الکتریکی و حمل و
نقل ،سوخت و مواد غذایی را افزایش میدهد که بهعنوان عاملهای انگیزشی برای رشد اقتصادی هر
کشور میباشند )3 .صادرات بهطور غیرمستقیم با افزایش رقابت ،اقتصاد مقیاس ،توسعه فناوری و
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افزایش ظرفیتهای تولید منجر به افزایش رشد اقتصادی میشود )4 .بسیاری از اثرگذاریهای مثبت
جانبی مانند مدیریت کارآمدتر یا کاهش ناکارآمدی سازمانی ،روشهای تولید بهتر ،یادگیری تخصص
فنی از رقیبان خارجی از طریق افزایش صادرات منجر به رشد اقتصادی میشود (گیلبرت و همکاران،
 .)2013نظریه صادرات محور رشد همیشه پذیرفتنی نیست چرا که مبتنی بر این فرض است که
کشورهای مختلف دارای ساختار اقتصادی یکسان هستند.
گیرمی و همکاران ( )2001با تحلیل رابطه بین صادرات و رشد برای  11کشور کمتر توسعه یافته با
استفاده از روش تجزیه و تحلیل علّیت چند متغیره براساس مدل تصحیح خطا نشان میدهند صادرات
علّت فرآیند توسعه به دلیل بهبود کارایی میباشد .همچنین بهبود تولید و انباشت سرمایه در اقتصاد
نیز بر صادرات اثر میگذارد ،همانگونه که صادرات بر آنها اثر دارد .لوپز ( )2002به بررسی تأثیر
تجارت و آزادسازی تجاری بر بهرهوری و رشد اقتصادی میپردازد .وی بیان میکند براساس ادبیات
تحقیق بنگاههایی که وارد بازار صادراتی شدهاند نسبت به دیگر بنگاهها دارای بهرهوری بیشتر بوده
است .این پژوهشگر دیدگاه سنتی را که آزادسازی تجارت منجر به افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
میشود به چالش کشیده و نشان میدهد صادرات منجر به افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی میشود.
آووکوز ( )2002به بررسی رابطه علّی بین صادرات حقیقی و رشد  GDPدر ژاپن با استفاده از گراف-
های غیرچرخشی سودار )DAG( 1و مدل  VARساختاری 2پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان داد،
رابطه علّی بین صادرات و رشد اقتصادی در ژاپن دوسویه میباشد .دی پاینرس و کانتاوال-جوردا
( )2002به بررسی فرضیه صادرات محور رشد ( )ELGبا استفاده از مدل علیت گرنجر در شانزده
کشور آمریکای التین پرداختند .نتایج تحقیق تأیید کننده فرضیه صادرات محور رشد برای آمریکای
التین میباشد .کنیا ( )2002در پژوهش خود به بررسی علّیت گرنجر احتمالی بین صادرات حقیقی
و  GDPحقیقی برای  24کشور  3OECDدر فاصله زمانی  1120-1112میپردازد .نتایج تحقیق نشان
داد رابطه علّیت یکسویه از صادرات به  GDPدر بلژیک ،دانمارک ،ایسلند ،ایرلند ،ایتالیا ،نیوزلند،
اسپانیا و سوئد وجود دارد .همچنین رابطه علّیت یکسویه از  GDPبه صادرات در استرالیا ،فرانسه،
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یونان ،ژاپن ،مکزیک ،نروژ و پرتغال و رابطه علّیت دوسویه بین صادرات و رشد در کانادا ،فنالند و
هلند یافت ،در حالی که در استرالیا ،کره ،لوکزامبورگ ،سوئیس ،انگلستان و ایاالت متحده آمریکا
شواهدی از علّیت در هیچ جهتی یافت نشد .لوپز و داوسون ( )2010برای اندازهگیری سهم صادرات
محصوالت کشاورزی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به برآورد رابطه بین  GDPو صادرات
محصوالت کشاورزی و غیرکشاورزی برای  42کشور با استفاده از روش همجمعی دادههای تابلویی
(پانل) میپردازند .نتایج نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میباشد ،همچنین صادرات کل علّیت
گرنجر  GDPو تأیید کننده فرضیه صادرات محور رشد میباشد .گیلبرت و همکاران ( )2013به
بررسی تأثیر صادرات محصوالت کشاورزی مانند موز ،قهوه و کاکائو بر رشد اقتصادی کامرون با
استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و علّیت گرنجر پرداختند .نتایج نشان داد ،صادرات کشاورزی
تأثیر مبهم و نامشخص بر رشد اقتصادی کامرون دارد ،بهطوریکه صادرات قهوه و موز ارتباط مثبت
و معنیدار با رشد اقتصادی و صادرات کاکائو تأثیر معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد.
همچنین در داخل کشور نیز سوری ( )1324به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به
عاملهای طرف تقاضا شامل گسترش بازار داخلی ،گسترش صادرات ،تغییر در ترکیب تقاضا برای
محصوالت داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر فناوری میپردازد و نشان میدهد رشد بخش
کشاورزی از یکسو وابسته به بازار داخلی و از سوی دیگر وابسته به صادرات بخشهایی مانند صنایع
غذایی و نساجی میباشد .خالدی و همکاران ( )1322در پژوهش خود به بررسی عاملهای موثر بر
رشد اقتصادی بخش کشاورزی ،اشتغال و صادرات آن و رابطه موجود بین آنها پرداختند و نشان دادند،
رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال ،موجودی سرمایه و بهرهوری عاملهای تولید اثر میپذیرد
و همچنین صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی ،شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و
سیاستهای ارزی و حمایتی اثر میپذیرد .راسخ جهرمی و عابدی ( )1310به بررسی ارتباط بین رشد
اقتصادی و رشد صادرات با استفاده از فرضیهها و برآورد مدل کاربردی فدر و با استفاده از روشهای
همجمعی و سازوکار تصحیح خطا نشان دادند ،هر سه عامل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی،
نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنیدار
بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند که اثر سرمایه ثابت ناخالص کشاورزی بر ارزش افزوده این
بخش از دو عامل دیگر بیشتر بوده است .خلسه و همکاران ( )1311به بررسی تأثیر بیثباتی صادرات
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محصوالت کشاورزی بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از مدل تصحیح خطا و روش حداقل مربعات
میپردازند .نتایج یافتههای آنان نشان دهنده وجود رابطه منفی و معنیدار بین بیثباتی صادراتی و
رشد اقتصادی است که بیثباتی صادراتی با کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش رشد اقتصادی
میشود .مجرد و کرباسی ( )1311به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در اقتصاد کشورهای
حاشیه دریای خزر با تاکید بر وجود اثرگذاری غیرخطی در روابط علّی پرداختند و نشان دادند ،جریان
غیرخطی علّیت گرنجر از صادرات به رشد تولید و برعکس وجود دارد .آل عمران و آل عمران ()1313
با استفاده از مدل  GARCHو روش خودتوضیح با وقفههای گسترده به بررسی تأثیر بیثباتی صادرات
بر رشد اقتصادی ایران پرداختند و نشان دادند ،بیثباتی صادرات تأثیر منفی و معنیدار بر رشد
اقتصادی دارد.
مرور منابع یاد شده نشان دهنده نتایج متفاوت برای ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی میباشد.
همانگونه مرور منابع نشان میدهد در اغلب بررسیها به منظور بررسی رابطه علّی از علّیت گرنجر
استفاده شده است ،اما در سالهای اخیر در ادبیات از روش گرافهای غیرچرخشی سودار ()DAG
بهعنوان روش جایگزین و جامع برای بررسی رابطه علّی استفاده میشود که این پژوهش نیز از این
رهیافت بهره خواهد گرفت .بررسیهای اندکی در سالهای اخیر از روش  DAGبرای بررسی رابطه
علّی استفاده کردند که استفاده از این روش در ایران جز در پژوهش زیبایی و رحمانی (( )1322که
به بررسی رابطه علّی بین متغیرهای موجود در بازار گوشت مرغ و گاو پرداختند) به چشم نمیخورد.
برتری استفاده از گرافهای غیر چرخشی سودار نسبت به روشهای متداول این است که روابط علّی
ذاتی موجود بین مجموعهای از متغیرها با گراف نشان میدهد .در راستای مطالب یاد شده هدف
اصلی این پژوهش ،بررسی رابطه بین صادرات کشاورزی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران
میباشد .در واقع این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا فرضیههای رشد محور صادرات
( )GLEو صادرات محور رشد ( )ELGدر بخش کشاورزی صادق میباشد؟ بهعبارت دیگر آیا صادرات
بخش کشاورزی منجر به رشد بخش کشاورزی میشود یا خیر و برعکس ،رشد بخش کشاورزی منجر
به افزایش صادرات در بخش کشاورزی میشود؟
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مواد و روشها
الف) مدل  VARو مسئله شناسایی
برای برداری از متغیرهای  ، X tمدل  VARرا میتوان به صورت زیر نوشت:
() 1

k

X t   Bi X t i  CZ t  u t
i 1

در این رابطه  X tو  utهر دو بردار تصادفی ( ) Z t ، (m  1یک بردار ) (q  1از متغیرهای
غیرتصادفی (یا اکیداً برونزا) و  Biو  Cماتریس ضریبها با ابعاد مناسب براساس شمار متغیرها
میباشند .فرض میشود عبارت  ، utنوفه سفید بوده که  E (ut )  0و )    E (ut utیک ماتریس
u

مثبت مشخص ) (m  mمیباشد .برای  s  tجزء  u tمستقل از  u sاست .اگرچه بین اجزای u t

ناهمبستگی سریالی وجود دارد ،امکان همبستگی همزمان در عناصر  u tوجود دارد u t .مشاهده
شده ،ترکیبی از "ساختار" اساسیتر یا منابع ناشی از تغییرات در دادهها هستند .مطابق برنانک
( ،)1122این منابع ناشی از تغییرات خود متعامد هستند که میتوان بهصورت زیر نوشت (آووکوز و
بسلر:)2003 ،
et  Au t
() 2
در این رابطه از هیچ محدودیتی بر ماتریس  Aجهت شناسا کردن  VARساختاری استفاده نشده
است  .به طور کلی هیچ مقررات شمارشی برای شناسا کردن  Aوجود ندارد ،اما برای یک مدل VAR
با  mمتغیر ،اگر بیش از  m(m-1)/2پارامتر آزاد باشد (به عبارتی برآورد شود) مدل شناسا نمیباشد.
دوان ( )1113نشان میدهد اگر هیچ ترکیبی از  iو  (i  j ) jوجود نداشته باشد که در آن هم Aij
و  A jiغیر صفر باشند ،مدل شناسا شده میباشد .در مدل  VARتعدیل شده امکان انجام تجزیه
واریانس خطای پیشبینی و تابع واکنش تکانه همانند مدل  VARوجود دارد .در آن صورت شکل
ریاضی این مدل بهصورت رابطه  3میباشد.
k
() 3
AX t   ABX t i  ACZ t  Au t
i 1

یکی از راههای شناسا کردن مدل  VARساختاری استفاده از گرافهای غیرچرخشی سودار میباشد
که در ادامه به طور مختصر توضیح داده شده است (همان منبع).
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 -2گرافهای غیرچرخشی سودار
گرافهای غیرچرخشی سودار بیانگر رابطه علّی میان مجموعهای از متغیرها با گراف است که در آن
هیچ چرخش سودار وجود ندارد ،یعنی این امکان وجود ندارد که با آغاز از یک رأس و دنبال کردن
لبههای جهتدار در گراف دوباره به همان رأس برگشت .رأسهای این نمودارها نشان دهنده متغیرها
و پاره خطهای متصل کننده رأسها (پیکان جهتدار یا بردار) نشان دهنده جهت علّیت بین متغیرها
میباشد که با محاسبات آماری همبستگی شرطی یا به عبارت دیگر استقالل شرطی میان جفت
متغیرها بهدست میآیند .برای توضیح بیشتر فرض کنید  P ،Xو  Qسه متغیر اقتصادی باشند .در
سناریوی اول فرض میشود که  Xعلّیت  Pو  Qاست این رابطه علّیت با استفاده ازگرافهای
غیرچرخشی سودار بهصورت  P  X  Qنشان داده میشود .با توجه به اینکه  Xعلّت مشترک
 P , Qاست ،بنابراین همبستگی غیر شرطی بین  Pو  Qغیر صفر است ،اما همبستگی شرطی بین
 Pو  Qصفر میباشد .در سناریوی دوم  Xو  Qبا هم علّت  Pهستند ،که در گرافهای غیرچرخشی
سودار بهصورت  X  P  Qنشان داده میشود ،که در آن همبستگی غیرشرطی بین  Xو Q
صفر بوده و ارتباط شرطی بین  Xو  Qبا توجه به اثر مشترک  Pغیرصفر میباشد (آووکوز.)2002 ،
بیان شد گرافهای غیرچرخشی سودار برای نشان دادن استقالل شرطی متغیرها است که به وسیله
تجزیه عاملهای متوالی بهصورت رابطه 4ارائه میشود (بسلر و یانگ:،)2003 ،
n
() 4
) Pr(v1 , v2 , v3 ,..., vn )   Pr(vi | pai
i 1

که در آن  ،Prاحتمال رأسهای  vi ، v1 , v2 , v3 ,..., vnمتغیر اقتصادی iام pa ،بیانگر وجود برخی از
متغیرهای زیر مجموعه است که از نظر ترتیبی پیش از  (i  1,2,...n)viدارای رابطههای علّی هستند.
 viها همان متغیرهایی است که در رأسهای گراف قرار میگیرد .مفهوم «جداسازی-سودار »1برای
نخستین بار توسط پیرل ( )1112برای نمایش گرافیکی استقالل شرطی استفاده شد .پیرل (1112
و  )2000نشان داد رابطههای استقالل شرطی نشان داده شده در رابطه  4را میتوان توسط جداسازی
سودار ) (d-separationارائه کرد (همان منبع).

)Directional-Separation (d-separation

1
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به منظور اعمال مفهوم جداسازی سودار در دادهها ،اسپریت و همکاران ( )2000از یک الگوریتم
(الگوریتم  )PCبرای ساخت گراف غیرچرخشی سودار استفاده کردند .الگوریتم  PCبرای تعیین جهت
علّیت میان متغیرها از روش آزمون گام به گام برای حذف لبههای بین متغیرها استفاده میکند.
لبههای میان مجموعهای از  Nمتغیر بهصورت پیدرپی براساس به صفر رسیدن همبستگی و
همبستگی جزئی (همبستگی شرطی) حذف میشود .این الگوریتم در نرم افزار  TETRAD 4قابل
طراحی و استفاده میباشد .همچنین برای آزمون همبستگی و همبستگی شرطی صفر از آماره  zفیشر
استفاده میشود .آماره فیشر بهصورت رابطه  2میباشد (بسلر و یانگ.)2003 ،
() 2
1
  1   (i, j | k) | 
z (  (i, j | k)n)   n  k  3  ln 

2
  1   (i, j | k) 
در این رابطه  nشمار مشاهدهها برای محاسبه همبستگی  (i, j | k) ،همبستگی بین سریهای  iو
 jبا فرض مشخص بودن سری ( kحذف اثر سری  kروی  iو  ) jو | |kبیانگر شمار متغیرهای k
میباشد .اگر  j ،iو  kدارای توزیع نرمال باشند و ) r(i,j|kهمبستگی شرطی نمونه  iو  jبه شرط
مشخص بودن  kباشد در اینصورت توزیع ) z(ρ(i,j|k)n) - z(r(i,j|k)nنرمال استاندارد میباشد .مسیر
علّی بهدست آمده به این روش مبنایی برای تعیین جهت علّی متغیرها و نیز تعریف قیود برای
شناسایی الگوی  VARساختاری و تجزیه واریانس خطای پیشبینی استفاده میشود.
الگوی تجربی پژوهش
در این پژوهش برای بررسی ارتباط صادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی از مدلSVAR
k

به صورت  AX t   ABX t i  ACZ t  Au tاستفاده شده است ،که در آن  Xشامل ارزش
i 1

افزوده بخش کشاورزی ( )lagdpبهعنوان معیار رشد بخش کشاورزی ،صادرات حقیقی بخش کشاورزی
( )lrexpاز تقسیم صادرات بر شاخص کل ،تجارت حقیقی در بخش کشاورزی ( )lrtredکه به پیروی
از آووکوز ( )2002از تقسیم ارزش واحد صادرات حقیقی در بخش کشاورزی بر ارزش واحد واردات
حقیقی در بخش کشاورزی به دست آمده ،همچنین از تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی
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بهعنوان معیاری از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( )lcapاستفاده شده و شاخص قیمت حقیقی
جهانی غذا بهعنوان معیار تکانه جهانی ( )lfcpiمیباشد.
همچنین برای شناسا کردن مدل  VARساختاری از گرافهای غیرچرخشی سودار استفاده میشود.
یک گراف کامل بدون جهت با مجموعه رأسهای متشکل از متغیرهایی همچون ارزش افزوده بخش
کشاورزی ( ،)lagdpسرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( )lcapصادرات بخش کشاورزی ( ،)lexpتجارت
بخش کشا.ورزی ( )ltredو تکانه جهانی غذا ( )lfcpiرا بهصورت زیر در نظر بگیرید:
ltred

lcap

lagdp

lexp

lfcpi
نگاره ( )1گراف غیر سودار کامل

گراف بدون جهت ،خطوط ارتباطی بدون جهت بین هر دو متغیر از سامانه را نشان میدهد .به عبارت
دیگر جهت رابطه علّیت بین دو متغیر مشخص نمیباشد .خطوط ارتباطی بین یک مجموعه با 2
متغیر بهطور پیدرپی براساس به صفر رسیدن همبستگی و همبستگی جزئی (همبستگی شرطی)
متغیرها حذف میشود .الگوریتم  PCبه منظور حذف خطوط بین متغیرها در گراف کامل ،از
همبستگی بین زوج متغیرها استفاده میکند و خطوط ارتباطی بین متغیرهایی که همبستگی صفر
دارند را حذف میکند .بهعنوان مثال چنانچه بین صادرات و رشد بخش کشاورزی همبستگی وجود
نداشته باشد ،خطوط ارتباطی آنها نیز حذف میشود .خطوط باقیمانده براساس همبستگی جزئی
مرتبه اول صفر (همبستگی بین دو متغیر مشروط به متغیر سوم) بررسی میشوند .در این حالت نیز
خطوط بین متغیرهایی که همبستگی شرطی مرتبه اول صفر دارند حذف میشوند .متغیرهایی که
پس از بررسی همبستگی شرطی مرتبه اول حذف نشدند براساس همبستگی شرطی درجه دوم برابر
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با صفر بررسی میشوند .برای بررسی همبستگی شرطی الگوریتم تا  3مرتبه (  ،n-2در این پژوهش
 n=5میباشد ) ،ادامه مییابد .در نهایت با استفاده از رابطه علّی به دست آمده از گرافهای
غیرچرخشی سودار برای تجزیه برنانک و اعمال قیود بر ماتریس  Aبه شکل زیر استفاده میشود:

a15  ulagdp  e la g d p 
a25   u lcap   e lcap 


a35  ulr exp   e 
lr ex p
 e 
1 a45  u
  llrtred   lrtred 
a54 1   u lfcp i   e llfcp i 

a14
a24
a34

a13
a 23
1

a12
1
a32

a 43
a53

a42
a52

 1
a
 21
 a31
a
 41
 a51

عنصرهای قطر اصلی ماتریس  Aبرابر با یک میباشد ،این امر نشان می دهد هر متغیر تحت تأثیر
تکانه ساختاری خود قرار میگیرد .چگونگی اعمال قیود با استفاده از گراف غیرچرخشی سودار به این
صورت میباشد که اگر به عنوان مثال هیچ برداری به سمت رشد بخش کشاورزی ( )lagdpوجود
نداشته باشد یا به عبارت دیگر تکانه سرمایهگذاری ،صادرات ،تجارت و تکانه خارجی تأثیری بر رشد
بخش کشاورزی نداشته و تنها تحت تأثیر تکانه ساختاری خود باشد ،در اینصورت
 a12  a13  a14  a15  0خواهد بود و یا اگر به عنوان مثال رشد بخش کشاورزی تنها تحت
تأثیر دو تکانه سرمایهگذاری و تجارت قرار گیرد در اینصورت  . a13  a14  0این بدان معناست
که رشد بخش کشاورزی تحت تأثیر دو تکانه صادرات و تکانه خارجی قرار نمیگیرد .چگونگی اعمال
قیود برای سایر متغیرها نیز به همین صورت میباشد .پس از اعمال قیود بهدست آمده از  DAGبر
ماتریس  ،Aمدل  SVARبرآورد شده و سپس تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای بررسی اثر
تکانههای ساختاری بر متغیرهای مدل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیرهای مورد نیاز در این پژوهش از گمرک جمهوری اسالمی ایران ،نشریههای مرکز آمار ایران،
آمارنامههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پایگاه اینترنتی سازمان خواروبار و کشاورزی
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(فائو )1بهطور ساالنه در دوره زمانی  1321-12گردآوری شده است .همهی متغیرها بصورت لگاریتمی
میباشند.

نتایج و بحث
برای بررسی ارتباط صادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی نخست مدل  VARدر سطح
دادهها برای پنج متغیر مورد بررسی ،برآورد شد .ماتریس زیر ( ،)corrنتایج همبستگی بین پسماندهای
مدل  VARبا سه وقفه را نشان میدهد .الزم به یادآوری است شمار وقفهها در الگوی  VARقبل از
انجام این آزمون مشخص و براساس آماره شوارتز-بیزین وقفه مناسب سه تشخیص داده شد .ماتریس
همبستگی که به این روش بهدست آمده است بهعنوان نقطه آغاز و دادههای اولیه برای تجزیه و
تحلیل  DAGاستفاده میشود.
lfcpi

lrtred

lrexp

lcap

lagdp

 1.0000

 0.1753

1.0000


0.7228
1.0000
corr   0.4107

 0.0897 0.2756  0.1319

1.0000


 0.3740  0.0609 0.1651  0.6899 1.0000

برای رسیدن به ساختاری علّی بدون ابهام بین متغیرها سطوح معنیداری مختلف براساس پیشنهاد
اسپریت و همکاران ( )2000استفاده شده است .نگاره -2الف و ب به ترتیب نشاندهنده نتایج گراف
غیرچرخشی سودار در سطح احتمال  2و  10درصد میباشد .همانگونه که در نگاره -2الف مشاهده
میشود در سطح  2درصد ،هیچ یک از لبهها دارای جهت نمیباشند ،اما از آنجا که در این سطح
یک لبه بدون جهت بین دو متغیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( )lcapو صادرات حقیقی بخش
کشاورزی ( )lrexpو همچنین بین دو متغیر تجارت حقیقی در بخش کشاورزی ( )lrtredو شاخص
قیمت حقیقی جهانی غذا ( )lfcpiوجود دارد ،این امر بیانگر وجود ارتباط بین این متغیرها میباشد
Food and Agriculture Organization
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اما نمیتوان گفت کدام متغیر علّت دیگری است .در چنین مواقعی براساس پیشنهاد اسپریت و
همکاران ( )2000هنگامیکه حجم نمونه افزایش مییابد سطح معنیداری مورد استفاده در تصمیم-
گیری باید کاهش یابد و برعکس استفاده از سطوح معنیداری باالترعملکرد را در نمونههای کوچک
بهبود میبخشد .همانگونه که در نگاره -2ب مشاهده میشود با افزایش سطح معنیداری به 10
درصد یک بردار از ارزش افزوده بخش کشاورزی ( )lagdpو تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی
به سمت صادرات حقیقی در بخش کشاورزی وجود دارد ،این امر بیانگر آن است که رشد بخش
کشاورزی اثرگذاری همزمان و مستقیم بر صادرات بخش کشاورزی دارند و هیچ برداری به سمت
ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود ندارد و یک خط ارتباطی بدون جهت بین تجارت حقیقی در
بخش کشاورزی ( )lrtredو شاخص قیمت حقیقی جهانی غذا ( )lfcpiوجود دارد .این امر بیانگر آن
است که بین این دو متغیر ارتباط وجود دارد ،اما از آنجاییکه این خطوط بدون جهت میباشند
نمیتوان گفت کدام متغیر علّت دیگری است در چنین مواردی همانگونهکه آووکوز ( )2002بیان
میکند میتوان با استفاده از تئوری و مبانی نظری DAG ،را کامل کرد .بهطور کلی نتایج بهدست
آمده از  DAGتأیید کننده فرضیه رشد محور صادرات ( )GLEمیباشد؛ بهعبارت دیگر رشد بخش
کشاورزی علّت صادرات بخش کشاورزی میباشد .نتیجه به دست آمده همسو با یافتههای کنیا
( )2002برای استرالیا ،فرانسه ،یونان ،ژاپن ،مکزیک ،نروژ و پرتغال میباشد.

 -2الف

 -2ب

نگاره ( )2گراف غیرچرخشی سودار ( )DAGبا استفاده از ماتریس همبستگی پسماندهای الگوی ( VARنگاره الف
در سطح  5درصد ،نگاره ب در سطح  11درصد)
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در ادامه به منظور بررسی ارتباط پویای بین صادرات و رشد بخش کشاورزی نتایج بهدست آمده از
 VARساختاری و واریانس خطای پیشبینی برآورد شد .برای این منظور نتایج بهدست آمده از DAG
در نگاره -2ب برای تجزیه برنانک و اعمال قیود بر ماتریس  Aبه شکل زیر استفاده شده است.

0
0 
0
a45 

1 

0

0

0

0
0

0
1

1
a32

0 1

0

0

0

0

1
0

a31
0

 0

بنابر رابطه علّی بهدست آمده از ( DAGنگاره -2ب) ، a12  a13  a14  a15  0 ،زیرا هیچ برداری
به سمت  lagdpوجود ندارد ،یعنی تکانه سرمایهگذاری ،صادرات ،تجارت و تکانه خارجی اثری بر
رشد بخش کشاورزی ندارد .همچنین عنصرهای قطر اصلی ماتریس  Aبرابر با یک میباشد ،که نشان
می دهد هر متغیر تحت تأثیر تکانه ساختاری خود قرار میگیرد .برای سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی نیز چون هیچ برداری به سمت  lcapوجود ندارد  . a21  a 23  a 24  a25  0برای
صادرات یک بردار از رشد بخش کشاورزی و سرمایهگذاری به سمت صادرات وجود دارد که نشان
میدهد صادرات محصوالت کشاورزی تحت تأثیر رشد بخش کشاورزی و سرمایهگذاری بخش
کشاورزی قرار دارد ،بنابراین a31  0, a32  0 ،و  . a34  a35  0برای تجارت نیز با توجه به
نگاره -2ب ضریبهای  a41  a42  a43  0میباشد ،همچنین یک لبه بدون جهت بین تجارت
حقیقی و شاخص قیمت جهانی غذا وجود دارد .از آنجاییکه تجارت کشاورزی ایران بر قیمتهای
غذای جهانی به دلیل کوچک بودن اقتصاد کشاورزی ایران تأثیر ندارد ،بنابراین  a 45  0و a54  0
در نظر گرفته شده است .همانگونه که در نگاره -2ب میتوان دید  a41  a42  a43  0و
 a51  a52  a53  a54  0میباشد .پس از اعمال قیود بهدست آمده از  DAGبر ماتریس  ،Aمدل
 SVARبرآورد شد و سپس تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای بررسی تأثیر تکانههای ساختاری
بر متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج مربوطه در جدول  1آمده است.
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جدول ( )1نتایج تجزیه واریانس خطای پیشبینی
lfcpi

lrtred

lrexp

lcap

lagdp

step

0/00

0/00

0/00

0/00

1/00

1

0/32

0/00

0/00

0/02

0/22

2

0/13

0/03

0/00

0/21

0/12

3

0/24

0/11

0/00

0/32

0/22

2

0/12

0/12

0/00

0/23

0/12

1

0/11

0/22

0/00

0/42

0/21

10

0/00
0/01
0/11
0/13
0/22
0/11

0/00
0/01
0/10
0/12
0/12
0/12

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

1/00
0/21
0/22
0/20
0/41
0/23

0/00
0/12
0/12
0/13
0/12
0/12

1
2
3
2
1
10

0/00
0/02
0/02
0/02
0/04
0/03

0/00
0/33
0/22
0/32
0/34
0/32

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/02
0/21
0/21
0/32
0/42
0/40

0/12
0/32
0/11
0/21
0/20
0/21

1
2
3
2
1
10

0/21
0/42
0/22
0/02
0/02
0/02

0/21
0/22
0/21
0/32
0/34
0/30

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/22
0/41
0/31
0/42

0/00
0/30
0/12
0/11
0/11
0/12

1
2
3
2
1
10

1/00
0/21
0/22
0/11
0/20
0/14

0/00
0/04
0/01
0/21
0/22
0/20

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/01
0/24
0/41
0/23

0/00
0/12
0/12
0/14
0/12
0/12

1
2
3
2
1
10

منبع :یافتههای تحقیق

متغیر

lagdp

lcap

lrexp

lrtred

lfcpi
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بخش نخست جدول  1شامل تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای رشد بخش کشاورزی میباشد.
تکانه ارزش افزوده بخش کشاورزی خود توضیح دهنده همهی تغییرات در کوتاه مدت و  21درصد
تغییرات در بلندمدت میباشد .افزون بر تکانه ارزش افزوده بخش کشاورزی مهمترین عاملهای تعیین
کننده تغییرات در رشد بخش کشاورزی در بلندمدت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( )lcapبا 42
درصد ،تجارت حقیقی در بخش کشاورزی ( )lrtredبا  22درصد و شاخص قیمت جهانی غذا ()lfcpi
با  11درصد میباشد .اما تکانه حاصل از صادرات ( )lrexpچه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت
توضیح دهنده تغییرات در رشد بخش کشاورزی نمیباشد .اما همانگونه بیان شد در کوتاهمدت
همهی این تغییرات توسط تکانهی خود ارزش افزوده بخش کشاورزی توضیح داده شده و سرمایه-
گذاری در بخش کشاورزی ( ،)lcapتجارت حقیقی در بخش کشاورزی ( )lrtredو شاخص قیمت
جهانی غذا ( )lfcpiدر کوتاه مدت توضیح دهنده تغییرات آن نمیباشند؛ اما در بلند مدت اثرگذاری
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( )lcapتا دو برابر اثرگذاری رشد بخش کشاورزی ) )lagdpدر
بلندمت افزایش مییابد و اثرگذاری تجارت حقیقی در بخش کشاورزی ( )lrtredدر بلندمدت نزدیک
به تأثیر خود رشد بخش کشاورزی ( )lagdpو تأثیر شاخص قیمت جهانی غذا ) )lfcpiنزدیک به %20
اثرگذاری شاخص قیمت جهانی غذا ( )lfcpiدر بلندمدت میباشد .این امر بیانگر آن است که در
بلندمدت مهمترین عامل رشد بخش کشاورزی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است .اثرگذاری
باالی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( )lcapدر تعیین رشد بخش کشاورزی در نزدیک به همهی
افقهای زمانی (از افق زمانی سوم به بعد) مطابق با نظریه رشد نئوکالسیک و بیشتر تأیید کننده
دیدگاه اقتصاددانان توسعه مبنی بر سرمایهگذاری پیش نیاز رشد اقتصادی میباشد .افزون بر این
بیمعنی بودن اثرگذاری صادرات بخش کشاورزی بر تغییرات رشد بخش کشاورزی در بلندمدت نشان
دهنده تأیید نشدن تجربی فرضیه صادرات محور رشد بخش کشاورزی ( )ELGاست.
در بخش سوم جدول  1میتوان فرضیه رشد محور صادرات  GLEرا با مشاهده اثرگذاری تغییرات
صادرات بخش کشاورزی ناشی از تکانه رشد بخش کشاورزی بررسی کرد .همانگونه که در جدول 1
مشاهده میشود در کوتاهمدت  12درصد تغییرات صادرات توسط رشد بخش کشاورزی توضیح داده
شده است ،نزدیک به همهی تغییرات صادرات توسط رشد بخش کشاورزی توضیح داده میشود.
همچنین در بلندمدت نیز یکی از عاملهای مهم تعیینکننده صادرات رشد بخش کشاورزی میباشد.
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بهعبارت دیگر در افق زمانی ده ساله در حدود  21درصد از تغییرات صادرات بخش کشاورزی توسط
رشد بخش کشاورزی 40 ،درصد توسط سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و  32درصد توسط تجارت
توضیح داده میشود .با توجه به اینکه افق زمانی ساالنه میباشد معنیداری توضیح رشد بخش
کشاورزی در تعیین تغییرات صادرات در کوتاهمدت و چه در افق زمانی بلندمدت (ده ساله) تأیید
کننده فرضیه  GLEیعنی فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی ایران میباشد .نتیجه بهدست
آمده همسو با یافتههای خالدی و همکاران ( )1322و کنیا ( )2002برای استرالیا ،فرانسه ،یونان،
ژاپن ،مکزیک ،نروژ و پرتغال می باشد .همچنین در افق زمانی ده بخش اعظمی از تغییرات صادرات
توسط سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ( 40درصد) توضیح داده شده است.
جدول  1همچنین شامل نتایج تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی ( ،)lcapتجارت حقیقی در بخش کشاورزی ( )lrtredو شاخص قیمت جهانی غذا ()lfcpi
میباشد .برای مثال در بخش دوم جدول  1تجزیه واریانس خطای پیشبینی برای سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی ( )lcapنشان میدهد در بیشتر افقهای زمانی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
( )lcapبرونزا میباشد ،بهطوریکه در افق زمانی اول 100 ،درصد و در افق زمانی ده ،بیش از 20
درصد تغییرات توسط خود سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ()lcapتوضیح داده شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به بررسیهای تجربی فراوان در مورد ماهیت ارتباط صادرات و رشد اقتصادی ،هنوز پاسخ
قطعی به این پرسش داده نشده است که آیا ملتها باید به ارتقا بخش صادرات بپردازند یا بیشتر نگاه
به سمت داخل بهمنظور تحریک رشد داشته باشند .البته بسته به ساختار اقتصادی هر کشور نتایج
بهدست آمده متفاوت خواهد بود .بدین منظور در این پژوهش به منظور بررسی رابطه علّی بین
صادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین زیر بخشهای اقتصادی
ایران از رویکرد گرافهای چرخشی سودار ( )DAGبهعنوان رویکردی جدید در مدلسازی رابطه
علّیت استفاده شده است .تجزیه و تحلیل مدل  VARساختاری با استفاده از تجزیه واریانس خطای
پیشبینی نشان داد رابطه علّی بین صادرات بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران یکسویه
و از رشد بخش کشاورزی به سمت صادرات بخش کشاورزی است .این امر بیانگر این است که در سه
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دههی گذشته ،صادرات بخش کشاورزی به عنوان موتور رشد بخش کشاورزی نتوانسته به درستی
نقش خود را ایفا کند ،اما تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی (سرمایهگذاری) نقش بسیار مهمی
در توضیح رشد بخش کشاورزی و صادرات بخش کشاورزی ایران داشته است.
با توجه به اینکه به نظر میرسد صادرات بخش کشاورزی علت رشد بخش کشاورزی نبوده ،شاید
بتوان یکی از مهمترین دالیل آن را عدم سرمایهگذاری درآمدهای صادراتی حاصله در بخش کشاورزی
دانست .اما همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد رشد بخش کشاورزی منجر به افزایش صادرات
بخش کشاورزی شده است ،لذا با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی از صادرات غیر نفتی و جایگاه
مهم و درخور توجه این بخش در ارزآوری ،این بررسی تأیید کننده لزوم توجه به رشد بخش کشاورزی
در ایران و اتخاذ سیاستهای تشویقی مناسب است که میتواند رشد صادرات و در نتیجه آن رشد
ارزآوری را به دنبال داشته باشد .همچنین با توجه به اثرگذاری مستقیم سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی چه در رشد بخش کشاورزی و چه در صادرات بخش کشاورزی اتخاذ سیاست افزایش
اعتبارات بانکی و سیاستهای مناسب برای تشویق سرمایهگذاران به منظور سرمایهگذاری در این
بخش از سویی منجر به افزایش تولید و افزایش ارزش افزوده این بخش شده و از سوی دیگر از طریق
افزایش صادرات چه بهطور مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق رشد بخش کشاورزی منجر به رشد
صادرات محصوالت کشاورزی شد .از آنجاییکه این بررسی برای نخستینبار از روش گرافهای
چرخشی غیر سودار برای آزمون ساختار علّی همزمان پیوند میان رشد بخش کشاورزی-صادرات
بخش کشاورزی استفاده کرده است ،ضرورت دارد بررسیهای آینده در زمینه مسائل مربوط به موضوع
مانند رابطه علّی میان صادرات کل اقتصاد و رشد اقتصادی و دیگر زمینههای مرتبط به منظور استفاده
از برتریهای رویکرد  DAGو به منظور شناخت ساختار رابطه علّی میان متغیرهای اقتصادی ،از این
روش استفاده شود.
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