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چکیده
چونین جهانی بر صادرات بخش کشاورزي و هماین مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد

هاي توابع تقاضاي صادرات محصوالت یاد شده با استفاده از دو گروه از داده. صادرات کشمش و خرما صورت گرفت
متغیرهاي درآمد ناخالص داخلی کشورهاي واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز . سري زمانی و ترکیبی برآورد گردید

هاي سري زمانی میان تقاضاي صادرات در مورد داده. گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفتتغیرهاي بیانعنوان منیز به
اثر کاهش تولید ناخالص کشورهاي واردکننده بر اساس . دست آمدي بلندمدت بهو متغیرهاي تاثیرگذار بر آن یک رابطه

چونین اثر این متغیر بر هم. اري باالیی نشان دادهاي سري زمانی در بلندمدت، اهمیت آمهاي حاصل از دادهیافته
اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش . هاي ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شدتقاضاي برآورد شده به کمک داده

.کشاورزي و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود
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مقدمه
بحران مالی شرایطی است که طی آن یک تهاجم به پول کشور منجر به کاهش شدید ارزش 

اثر ). 1998کامینسکی و همکاران، (گردد المللی و یا هر دو میآن، کاهش شدید ذخایر بین
ات بخش کشاورزي بر اساس اثر تغییر در متغیرهاي نرخ ارز، نرخ بهره و بحران مالی بر صادر

ي بحران مالی در تجربه. چونین درآمد کشورهاي واردکننده مورد ارزیابی قرار گرفته استهم
. گرددآسیاي جنوب شرقی نشان داد که وقوع بحران منجر به کاهش درآمد ناخالص داخلی می

ي مبادله میان ي تغییر رابطهولید بخش کشاورزي به نحوهاثر کاهش ارزش پول کشور بر ت
ي مبادله براي تولیدکنندگان بهبود یابد، به این معنی که اگر رابطه. تولیدکنندگان بستگی دارد

گاه تولیدکنندگان از این تغییرات سود ها افزایش یابد، آنقیمت محصول بیش از قیمت نهاده
اما اگر . تا سطح محصول تولیدي خود را افزایش دهندخواهند برد، و ترغیب خواهند شد 

در مورد اغلب . ي مبادله کاهش یابد میزان محصول تولیدي نیز کاهش خواهد یافترابطه
المللی به این دلیل که اغلب کشورها مشخص شده است که به دنبال ایجاد بحران مالی بین

از . ه به نفع تولیدکنندگان تغییر یافته استي مبادلیی قابل مبادله نیست، رابطههاي واسطهنهاده
شده است، ها از راه واردات تامین میسوي دیگر، در کشورهایی که بخش بزرگی از نهاده

وقوع . هاي تولید و کاهش تولید شده استکاهش ارزش پول داخلی منجر به افزایش هزینه
. کاهش سرمایه گذاري شدبحران در کشورهاي آسیاي جنوب شرقی باعث افزایش نرخ بهره و 

شان و (ي تولید همراه بود گذاري و افزایش هزینهاین امر در کشاورزي نیز با کاهش سرمایه
). 2000لیفرت، 

در ایران نیز به دنبال رهایی از وابستگی باال به صادرات نفت، که همواره نوسان زیادي نیز 
ویژه صادرات محصوالت ی و بهدارد، سعی بر آن بوده است تا با گسترش صادرات غیرنفت

کشمش و خرما از محصوالت کشاورزي مهم در . کشاورزي با این شرایط پرنوسان مقابله شود
109ترتیب بیش از ارزش صادرات کشمش و خرما به2008در سال . صادرات غیرنفتی است

). 2008فائو، (میلیون دالر بوده است 71و بیش از 
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راي ابعاد گسترده است و متغیرهاي زیادي را تحت تاثیر خود بحران مالی در کل اقتصاد دا
هاي عنوان شاخصشاخص را به15) 1998(یی که کامینسکی و همکاران به گونه. دهدقرار می

اما در این مطالعه، تحلیل اثر بحران اقتصادي به بررسی اثر . گر بحران مالی عنوان نموده اندبیان
ها شامل درآمد یا تولید این شاخص. اورزي محدود استهاي مرتبط با صادرات کششاخص

اثر درآمد . چونین نوسان نرخ ارز استي محصوالت ایران و همناخالص کشورهاي واردکننده
در بسیاري از مطالعات بر تقاضاي صادرات بررسی شده و همواره بر اثر مثبت آن بر تقاضاي 

توان به تحلیل صادرات ایرلند به میي این مطالعات از جمله. صادرات تاکید شده است
ي جنوبی و مالزي ، تقاضاي صادرات کشورهاي هند، کره)1998فونتاس و بردین، (انگلستان 

در . اشاره نمود) 2000النگلی و همکاران، (، و تقاضاي صادرات مرغ تایلند )1999دورودیان، (
ر مورد توجه قرار گرفته تي صادرت توجه شده و تقاضاي صادرات کمایران عمدتا به عرضه

که به تقاضاي صادرات پسته و کشمش پرداخت، ) 1386(ي مقدسی و علیشاهی مطالعه. است
که تقاضاي صادرات زعفران را مورد توجه ) 1385(ریا عاملی و بیي جبلچونین مطالعهو هم

نیز ) 1379(ي بریم نژاد و ترکمانیهاي مطالعهیافته. مطالعات استقرار داد، برخی از این 
نیز ) 1997(ي موکرجی هاي مطالعهیافته. ایران نشان داداهمیت درآمد را در تابع تقاضاي فرش

بر خالف . نشان داد که صادرات هند نسبت به تغییرات در تولید ناخالص جهانی حساس است
الش متغیر درآمد یا تولید ناخالص داخلی در مورد اثر نوسان نرخ ارز بر تقاضاي صادرات چ

هاي مورد استفاده توان در قالب دو موضوع کلی شاخصاین چالش را می. شودزیادي دیده می
در بسیاري از مطالعات . ي اثرگذاري نوسان نرخ ارز بر صادرات بررسی نمودچونین نحوهو هم

گر نوسان در نرخ ارز عنوان شاخص بیانهاي ساده همانند انحراف نرخ ارز بهاز شاخص
در برخی از ). 1386و مقدسی و عبدشاهی، 2008بایرن و همکاران، (شده است استفاده 

کار رفته است عنوان معیاري از نوسان نرخ ارز بهمطالعات نیز ناهمسانی واریانس شرطی به
ضمن ) 2002(چو و همکاران ). 2000؛ النگلی، 2005؛ چئونگ و همکاران، 1999دورودیان، (

هاي شاخص دیگري استفاده کردند که داراي ویژگیهاي یاد شده از تحلیل شاخص
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رود نوسان در نرخ ارز به دلیل معموال انتظار می. ها استتري نسبت به دیگر شاخصمطلوب
اما اثرگذاري مثبت نیز دیده . تحمیل ریسک به شرایط فعالیت موجب کاهش صادرات شود

، )2000(چو و همکاران ،)1998(، فونتاس و بردین )1990(ي پیک در مطالعه. شودمی
اثر ) 1386(و مقدسی و علیشاهی ) 1379( ، قطمیري و خاوري )2005(چئونگ و همکاران 

ي النگلی این در حالی است که در مطالعه. نوسان نرخ ارز بر صادرات منفی ارزیابی شده است
خی از در بر) 2005(ي چئونگ و همکاران در مطالعه. اثر مثبت نیز دیده شده است) 2000(

ضمن بررسی مطالعاتی همانند ) 2008(بایرن و همکاران . شودها اثر مثبت نیز دیده میبخش
عنوان نمود ) 2004(چونین کالرك و همکاران و هم) 2004(، برودا و رومالیس )2003(پردي 

در میان . طور کاالیی بررسی شودي دقیق الزم است اثر نوسان نرخ ارز بهکه براي مطالعه
ي محمودزاده و مطالعه. ات داخل، اثر نوسان نرخ ارز بسیار کم مورد توجه بوده استمطالع

از معدود مطالعاتی است که نشان داد نوسان نرخ ارز بر صادرات پسته اثري ) 1383(زیبایی 
.ندارد

ترین اقالم صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران است که بحران مالی محصوالت کشاورزي از مهم
آمدهاي ناشی از این تواند اثر زیادي بر آن داشته باشد و الزم است پیجهانی میدر اقتصاد 

ترین صادرات بخش این مطالعه با هدف تحلیل اثر بحران مالی بر مهم. بحران بررسی شود
. چونین کشمش و خرما صورت گرفتکشاورزي و هم

روش تحقیق
کامینسکی و همکاران . توان دیدمیهاي اقتصادي اثر بحران مالی را بر بسیاري از شاخص

. گر بحران مالی دانسته اندي خود شاخص فشار بر بازار بورس را معیار بیاندر مطالعه) 1998(
گر بحران مالی عنوان هاي بیانعنوان شاخصشاخص را به15ها بر اساس مبانی نظري آن

، M2شامل ضریب (مالی ها را به سه گروه بخش این شاخص) 2008(پنگ و باجونا . نمودند
M1گذاري، ي واقعی، نسبت نرخ وام به نرخ سپرده، نرخ بهرهGDPنسبت اعتبارات داخلی به 
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شامل (، بخش خارجی )هاي بانکی و قیمت سرمایهبه ذخایر، سپردهM2مازاد، نسبت 
و بخش) ي مبادله، ذخایر، تفاوت نرخ ارزي واقعیصادرات، نرخ ارز واقعی، واردات، رابطه

. تقسیم نمودند) تولید(واقعی 
از میان متغیرهاي یاد شده ارتباط میان بحران مالی و بخش کشاورزي از راه متغیرهاي نرخ 

النگلی و ). 2000شان و لیفرت، (گردد ارز، نرخ بهره و درآمد مصرف کنندگان ایجاد می
از متغیر نوسانات ي خود در تابع صادرات بخش کشاورزي تایلند در مطالعه) 2000(همکاران 

ها از تابع تقاضاي صادرات بر این اساس، آن. نرخ ازر براي این منظور استفاده نمودند
:صورت زیر استفاده نمودندبه

)1(tt3t2t10t VYlnPlnXln  

Yکشور طرف مبادله، نسبت قیمت در دوPمقدار صادرات بر حسب تن، Xکه درآن 

شاخص نوسانات یا ریسک نرخ ارز و Vشاخص وزنی درآمد کشورهاي واردکننده، 

الگوي باال در . ي حاضر نیز از الگوي باال استفاده شده استدر مطالعه. ماند استجمالت پس
نیز دیده ) 2005(چئونگ و) 2008(، بایرن و همکاران )1999(مطالعات دیگر همانند درودیان 

. شودمی
سانی در برخی از مطالعات وجود نوسان در نرخ ارز با استفاده از الگوهاي حاوي اثر ناهم

در ). 2005؛ چئونگ و همکاران، 1999درودیان، (مطالعه شده است ARCHواریانس شریط یا 
نحراف معیار نرخ ارز ي ااز شاخص ساده) 2008(مطالعات دیگري نیز مانند بایرن و همکاران 

) 2002(چو و همکاران . ي نوسان نرخ ارز استفاده شده استدهندهعنوان شاخص نشانبه
:صورت زیر استفاده نمودندمنظور بررسی اثر نوسان نرخ ارز از دو شاخص بهبه
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1lnlnشاخص نوسانات یا ریسک نرخ ارز، Vکه در آن   ttt eex ،e نرخ ارز وn
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10maxکه در آن tx10وmin txترین مقدار مطلق نرخ ارز ترین و کمترتیب بیشبه
pساله، 10ي واقعی در یک دوره

tx نرخ ارز تعادلی وtxي نرخ ارز در دورهtچو و . است
ترین مهم. ستفاده نمودندعنوان نرخ ارز تعادلی اسال گذشته به10از میانگین ) 2002(همکاران 

ترین و ها لحاظ کردن مقادیر بیشدر مقایسه با دیگر شاخص) 3(ي مزیت شاخص شماره
ي هاي دیگر تنها اطالعات دورهبه این ترتیب که شاخص. ي خود استترین در محاسبهکم

ه نیز توجه برند، در حالی که کارگزاران اقتصادي به مقادیر بیشینه و کمینکار میگذشته را به
.در این مطالعه از شاخص باال استفاده شد. خاصی دارند

با توجه به شرایط متغیرهاي مـورد اسـتفاده از نظـر ایـستایی از               ) 1(ي  منظور برآورد رابطه  به
. گرنجر استفاده شد–جمعی انگل تحلیل هم

خب بود که هاي مورد استفاده شامل سري زمانی متغیرهاي یاد شده براي محصوالت منتداده
، سازمان ملل متحد، سازمان گمرك ایران و بانک مرکزي به دست FAOاز پایگاه اطالعاتی 

-2005هاي ترتیب شامل سالهاي سري زمانی و ترکیبی بهي مورد مطالعه براي دادهدوره. آمد
هاي ها و تولید ناخالص جهانی بر اساس قیمتمقادیر قیمت. است1996-2005و 1979

. به کار رفته است1990ل ثابت سا
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نتایج و بحث
هاي سري زمانی برآورد تقاضاي صادرات محصوالت منتخب با استفاده از دو گروه از داده

هاي سري زمانی با توجه به در مورد داده. سري زمانی صورت گرفت-و ترکیبی مقطعی
طی آن مشخص . فتي بلندمدت مورد آزمون قرار گرناایستایی متغیرها در سطح وجود رابطه

ي بلندمدت وجود دارد، و با شد که میان تقاضاي صادرات و متغیرهاي تاثیرگذار بر آن رابطه
ي بلندمدت الگوي تصحیح خطا نیز متناظر با هر یک از روابط بلندمدت توجه به وجود رابطه

ثر مقطعی هاي ترکیبی آن است که در صورت وجود اترین مزیت استفاده از دادهمهم. ارایه شد
دچار تورش تصریح شود و براي چونین شرایطی OLSها ممکن است تصریح در میان مشاهده

البته ). 2002چو و همکاران، (استفاده از الگوهاي اثر ثابت و یا اثر تصادفی مطلوب خواهد بود 
ها بر اساس منطق مشخصی انتخاب معتقد است در صورتی که گروه مشاهده) 2008(بالتاجی 

که کشورهاي در این مطالعه با توجه به آن. گاه اثر تصادفی وجود نخواهد داشتآنشود 
ي کشمش و خرما شامل کشورهاي داراي باالترین واردات از ایران بودند، از الگوي واردکننده

. وجود تاثیرهاي ثابت نیز پیش از تخمین مورد آزمون قرار گرفت. تاثیرهاي ثابت استفاده شد
هایی است که در از جمله مطالعه) 2001(و راکوتوآریسوآ و شاپوري، ) 2002(چو و همکاران 

. تحلیل صادرات محصوالت کشاورزي از الگوي تاثیرهاي ثابت استفاده نموده است

ي دیگر آن است که در برآوردهاي سري زمانی نرخ، ارز مورد توجه دالر است مالحظه
واردکننده هستند دالر نیست، و ممکن است با اکنون که ارز رایج کشورهایی که همحال آن

البته ذکر این نکته الزم است که . هاي ارز این کشورها نتایج دیگري به دست آیداستفاده از داده
به عبارتی، . هاي آن محاسبه گردیدنرخ برابري این ارزها در مقابل دالر محاسبه و سپس نوسان

وسان نرخ برابري ارز این کشورها در مقابل دالر هاي سري زمانی در این جا ننسبت به تصریح
هاي مطالعه براي صادرات بخش کشاورزي و هر یک از یافته. گیردنیز مورد توجه قرار می

. محصوالت یاد شده به تفکیک ارایه شده است
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بخش کشاورزي
ذکر این نکته الزم است که در برآورد تابع تقاضاي صادرات بخش کشاورزي ایران شاخص 

. ي رقیب به کار رفته استعنوان صادرکنندهیمت صادراتی بخش کشاورزي ایاالت متحده بهق
که در بازار جهانی محصوالت کشاورزي باالترین سهم صادرات این انتخاب به دلیل آن

متغیرهاي بخش کشاورزي . کشاورزي به ایاالت متحده اختصاص دارد صورت گرفته است
ي، شاخص قیمت صادراتی بخش کشاورزي، شاخص شامل ارزش صادرات بخش کشاورز

چونین ي رقیب و همعنوان صادرکنندهقیمت صادراتی بخش کشاورزي ایاالت متحده آمریکا به
با توجه به شرایط متغیرهاي مورد استفاده در تابع تقاضاي واردات . تولید ناخالص جهانی است

نتایج حاصل از . ها آزموده و پذیرفته شدي بلندمدت میان آناز نظر ایستایی، ابتدا وجود رابطه
:ارایه شده است) 1(ي بلندمدت در جدول برآورد رابطه

ي بلندمدت تقاضاي صادرات محصوالت کشاورزي ایرانبرآورد رابطهنتایج .)1(جدول 
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

86/1168/2-92/31*عرض از مبدا
-19/018/6-16/1***شاخص قیمت صادراتی ایران
36/065/092/0شاخص قیمت صادراتی آمریکا

80/218/027/4***تولید ناخالص جهانی
2RFLMبرا-جارکو

هاآماره
968/0***95/155)14/0 (22/2)65/0 (84/0

%1و 5، 10دار در سطح ترتیب معنیبه٭٭٭و ٭٭، ٭
تحقیقهايیافته: ماخذ

% 1عالمت متغیرهاي مورد استفاده بر اساس انتظار است و بر اساس نتایج در بلندمدت 
% 1/1ها را بیش از افزایش در قیمت صادراتی محصوالت کشاورزي ایران تقاضاي براي آن
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چونین عالمت مثبت متغیر قیمت صادراتی محصوالت کشاورزي امریکا هم. کاهش خواهد داد
دار البته این متغیر داراي اثر معنی. عنوان یک کاالي جانشین استها بهدن آنحاکی از مطرح بو

. اثر متغیر تولید ناخالص جهانی نیز مثبت و در سطح باالیی از اهمیت آماري است. نیست
افزایش در درآمد % 1رود یی که انتظار میچونین این متغیر ضریب باالیی نیز دارد، به گونههم

. افزایش دهد% 8/2اي صادرات محصوالت کشاورزي ایران را حدود جهانی تقاضا بر
عنوان معیاري از بحران جهانی اقتصاد نیز تلقی توان بهطور که عنوان شد این متغیر را میهمان
رود تولید ناخالص به این ترتیب که با وقوع بحران در سطح اقتصاد جهانی انتظار می. نمود

ضریب حاکی از آن است که اثر بلندمدت بحران اقتصادي بر عالمت این . جهانی کاهش یابد
تصریح به دست آمده قادر است بیش از . تواند بسیار زیاد باشدصادرات بخش کشاورزي می

از تغییرات در تقاضا براي محصوالت صادراتی بخش کشاورزي ایران را توضیح دهد و % 96
. نیز هستهاي ارایه شده داراي شرایط مطلوبی بر اساس آماره

هاي ي الگوي تصحیح خطاي جملهچونین ارایهي بلندمدت و هممنظور بررسی رابطهبه
بر اساس نتایج این آزمون مشخص گردید که . ي باال بررسی گردیدماند حاصل از رابطهپس

ي بلندمدت ماند داراي رفتاري ایستا است، و این به معنی وجود یک رابطهسري جمالت پس
از همین رو بود که الگوي . هاي تصریح تقاضاي صادراتی کشاورزي ایران استمیان متغیر

نتایج حاصل از الگوي تصحیح خطا ارایه شده ) 2(در جدول . تصحیح خطا نیز برآورد گردید
از .  دهدمدت متغیرهاي موثر بر تقاضاي صادرات ایران را نشان میاین الگو اثر کوتاه. است

در این جدول اثر متغیرهاي قیمت صادراتی ایران، شاخص نوسانات میان متغیرهاي ارایه شده
متغیر تولید ناخالص جهانی که . ي تصحیح خطا اهمیت آماري داردچونین جملهنرخ ارز و هم

عنوان معیاري از بحران اقتصادي نیز به کار گرفته شده است اهمیت آماري ندارد، البته به
افزایش قیمت صادراتی محصوالت کشاورزي ایران در . ضریب آن بر خالف انتظار نیز هست

دار بر صادرات دارد، اما افزایش قیمت صادراتی مدت نیز همانند بلندمدت اثر معنیکوتاه
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داري بر صادرات محصوالت کشاورزي نشان مدت نیز اثر معنیمحصوالت آمریکا در کوتاه
.نداده است

ت تقاضاي صادرات محصوالت کشاورزي ایرانمدي کوتاهبرآورد رابطهنتایج .)2(جدول 
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

-12/019/3-38/0عرض از مبدا
-60/203/1-71/2تولید ناخالص جهانی 

شاخص قیمت صادراتی 
ایران

***03/1-13/078/7-

شاخص قیمت صادراتی 
آمریکا 

47/045/005/1

25/005/018/5***شاخص نوسانات نرخ ارز
-16/082/2-44/0**ي تصحیح خطاجمله

2RFLMبرا-جارکو
هاآماره

84/0***27/17)65/0(2/0)93/0(12/0
%1و 5دار در سطح ترتیب معنیبه*** ، **

هاي تحقیقیافته: ماخذ
است که داراي اثر مثبت و دار متغیر نوسانات نرخ ارزي حایز اهمیت اثر معنینکته

ي یی از این اثرگذاري در مطالعهنمونه. دار بر صادرات محصوالت کشاورزي استمعنی
در چونین . شودنیز دیده می) 2005(و چئونگ و همکاران ) 2000(النگلی و همکاران 

دارند ها نسبت داد که تالشپذیر بنگاهاثرگذاري مثبت آن را به رفتار ریسکتوانشرایطی می
ي تصحیح خطا اثر متغیر جمله. ي ناشی از افزایش نرخ ارز استفاده نماینداز شرایط ایجاد شده

تواند البته در مورد این متغیر عالمت منفی آن می. است% 5نیز داراي اهمیت آماري در سطح 
سیر مدت از مي کوتاهبر اساس ضریب این متغیر انحراف رابطه. ي درستی تصریح باشدنشانه

از انحراف % 44بلندمدت آن با تمایل باالیی رو به تصحیح است و در هر دوره بیش از 
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مدت نیز قادر است تصریح کوتاه. مدت نسبت به بلندمدت تصحیح خواهد شدي کوتاهرابطه
هاي از تغییرات در تقاضاي صادرات بخش کشاورزي ایران را توضیح دهد و آماره% 84

اکی از مطلوب بودن این تصریح بر اساس مالحظات اقتصادسنجی تشخیص ارایه شده نیز ح
. است

توان گفت اثر رکود در اقتصاد جهانی بر دست آمده میبه این ترتیب بر اساس نتایج به
صادرات کشاورزي ایران بر اساس دو شاخص تولید ناخالص جهانی و نوسانات نرخ ارز 

اما در بلندمدت . تاثر از نوسانات نرخ ارز استمدت تنها متواند مثبت باشد، که در کوتاهمی
تواند، با توجه به اثرگذاري باالي متغیر تولید جهانی، اثر منفی بزرگی بر صادرات داشته می

. باشد
)هاي سري زمانیداده(کشمش تابع تقاضاي صادرات 

گذار ي بلندمدت میان تقاضا و متغیرهاي تاثیردر مورد تقاضاي صادرات کشمش نیز رابطه
ي کشمش رقیب ایران در ترین صادرکنندهعنوان بزرگدر این تصریح ترکیه به. پذیرفته شد

عنوان قیمت کاالي جانشین به کار رفته بازار جهانی در نظر گرفته شده و قیمت صادراتی آن به
. آمده است) 3(ي بلندمدت در جدول نتایج حاصل از رابطه. است

به . استفاده در تقاضاي کشمش ایران مبتنی بر انتظار استعالمت تمامی متغیرهاي مورد 
رود با افزایش تولید ناخالص جهانی تقاضا براي کشمش ایران افزایش این ترتیب که انتظار می

رود با افزایش قیمت چونین انتظار میهم. شوددر تصریح برآورد شده نیز چونین دیده می. یابد
به . گزین شود و تقاضا براي آن افزایش یابدجايصادراتی کشمش ترکیه، کشمش ایران 

عالمت قیمت . رود عالمت متغیر قیمت صادراتی کشمش ترکیه مثبت باشدعبارتی انتظار می
از میان سه متغیر یاد شده . صادراتی کشمش ایران نیز بر اساس قانون تقاضا منفی خواهد بود

به این ترتیب . اراي شرایط متمایزي استاز نظر میزان اثرگذاري متغیر تولید ناخالص جهانی د
تقاضا براي کشمش ایران بیش % 1رود با افزایش تولید ناخالص جهانی به میزان که انتظار می

رود کاهش به همین ترتیب در شرایط رکود اقتصاد جهانی انتظار می. افزایش یابد% 5/3از 
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چونین در هم. شودتولید ناخالص جهانی منجر به کاهش شدید تقاضاي کشمش ایران
افزایش در قیمت صادراتی کشمش ترکیه، تقاضا براي کشمش % 10رود بلندمدت انتظار می

رود افزایش قیمت صادراتی کشمش از سوي دیگر انتظار می. افزایش دهد% 8ایران بیش از 
به این . کاهش در تقاضا براي کشمش ایران شود% 6منجر به بیش از % 10ایران به میزان 

گر شرایط اقتصاد عنوان متغیر بیانیب با توجه به این که تنها متغیر تولید ناخالص جهانی بهترت
جهانی مورد توجه قرار گرفته است، و داراي اثر بسیار محسوسی بر تقاضاي صادرات کشمش 

رود کاهش تولید ناخالص جهانی اثر بسیار محسوسی بر صادرات کشمش است، انتظار می
.داشته باشد

ي بلندمدت تقاضاي صادرات کشمش ایراناز برآورد رابطهنتایج حاصل .)3(ول جد
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

-44/682/3-61/24***عرض از مبدا
35/364/023/5***تولید ناخالص جهانی 

شاخص قیمت صادراتی 
کشمش ترکیه 

**85/045/091/1

شاخص قیمت صادراتی 
کشمش ایران 

***61/0-19/024/3-

MA(2)***93/005/021/19
2RFLMبرا-جارکو

هاآماره
88/0***91/39)29/0(33/1)64/0(89/0

%1و 5دار در سطح ترتیب معنیبه*** ،**
هاي تحقیقیافته: ماخذ

از تغییرات در % 88تواند ه میبه این ترتیب ک. تصریح یاد شده داراي شرایط مطلوبی است
تصریح یاد شده داراي اهمیت Fي تقاضاي صادرات کشمش را بازگو نماید و بر اساس آماره
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بستگی میان جمالت اخالل در سطح پایینی قرار دارد و افزون بر این، خودهم. آماري باال است
.   داراي توزیع نرمال است

مدت تقاضاي صادرات کشمش ارایه ي کوتاهنیز نتایج حاصل از برآورد رابطه) 4(در جدول 
که عالمت تمامی متغیرها مبتنی بر تئوري به دست آمده در این تصریح با وجود آن. شده است

اهمیت آماري باالیی دارد، تنها Fي است و مجموع تصریح به دست آمده نیز به اعتبار آماره
طور که همان. دار داردت صادراتی ترکیه بر تقاضاي صادرات کشمش ایران اثر معنیمتغیر قیم

عنوان متغیرهاي تر نیز گفته شد دو متغیر تولید ناخالص جهانی و نوسان نرخ ارز بهپیش
گر اثر رکود اقتصاد جهانی به کار رفته است، و بر اساس نتایج مشخص شد که در بیان

ي جمله. شوددرات کشمش ایران از بحران جهانی متاثر نمیمدت تقاضا براي صاکوتاه
تصحیح خطا نیز با وجود آن که داراي عالمت مبتنی بر انتظاري نظري است، اهمیت آماري 

از تغییرات در تقاضاي صادرات کشمش را توضیح دهد، و % 43تواند این تصریح می. ندارد
.ن توزیع این جمالت نیز نرمال استچونیهم. بستگی شدید نداردماند خودهمجمالت پس

مدت تقاضاي صادرات کشمشي کوتاهاز برآورد رابطهنتایج حاصل .)4(جدول 
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

14/007/080/1*عرض از مبدا
70/378/477/0تولید ناخالص جهانی 

19/158/006/2**شاخص قیمت صادراتی ترکیه
-32/077/0-25/0دراتی ایرانشاخص قیمت صا

15/026/055/0شاخص نوسانات نرخ ارز
-25/089/0-22/0ي تصحیح خطاجمله

2RFLMبرا-جارکو
هاآماره

43/0***23/4)65/0(44/0)78/0(48/0
%   1و 5، 10دار در سطح ترتیب معنیبه٭٭و ٭٭، ٭

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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)هاي ترکیبیداده(کشمشتابع تقاضاي صادرات 
چونین تر اثر بحران اقتصادي که از راه متغیرهاي نوسان نرخ ارز و هممنظور تحلیل دقیقبه

درآمد ناخالص کشورهاي واردکننده قابل ارزیابی است، در ادامه براي تصریح تقاضاي 
مقطعی استفاده -هاي ترکیبی سري زمانیدادهصادرات کشمش در میان کشورهاي مختلف از 

ي نتیجه. هاي ترکیبی ابتدا آزمون وجود تاثیرهاي ثابت صورت گرفتبا استفاده از داده. گردید
. صورت زیر استاین آزمون به

611.140
)3864/(25.14

)18/()25.1490.278(





F

از . دست آمده حاکی از وجود تاثیرهاي ثابت و برتري این الگو بودبهFي مقدار آماره
) 5(دست آمده از این الگو در جدول نتایج به. همین رو الگوي تاثیرهاي ثابت برآورد گردید

چونین ي مورد مطالعه و همذکر این نکته الزم است که با توجه به کم بودن دوره. آمده است
، نسبت قیمت داخلی ایران به قیمت GLSپذیر همانند هاي انعطافلزوم استفاده از روش

خطی متغیر قیمت چونین این تبدیل موجب مقابله با همهم. ترکیه به کار گرفته شدصادراتی
. صادراتی ترکیه با تولید ناخالص جهانی شد

در این تصریح که اهمیت آماري باالیی نیز دارد تمامی متغیرهاي مورد استفاده در سطح 
اثر تولید ناخالص . دار بر تقاضاي صادرات استداراي اثر مثبت و معنی% 90اطمینان 

افزون بر این ضریب این متغیر در سطح بسیار . دار استکشورهاي واردکننده مثبت و معنی
افزایش در درآمد ناخالص کشورهاي واردکننده در % 1رود باالیی قرار دارد، و انتظار می

افزایش در تقاضا براي صادرات کشمش ایران به % 4صورت ثابت بودن دیگر شرایط بیش از 
صورت کاهش رشد اقتصادي به همین ترتیب اثر بحران جهانی به. همراه داشته باشد

تواند اثر زیادي بر صادرات کشمش ایران داشته ي کشمش ایران میکشورهاي وارد کننده
داري بر متغیر نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت صادراتی ترکیه نیز اثر منفی و معنی. باشد

افزایش در این نسبت میزان % 10رود با ایران دارد، و انتظار میتقاضاي صادرات کشمش 
به عبارت دیگر افزایش قیمت . کاهش داشته باشد% 5تقاضاي صادرات کشمش ایران بیش از 
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صادراتی کشمش ایران در مقایسه با کشورهاي رقیب، که در این جا ترکیه در نظر گرفته شده 
گزینی کشورهاي رقیب اي کشمش ایران و جاياست منجر به کاهش نسبتا زیاد تقاضا بر

گر شرایط عنوان شاخص بیانشاخص نوسان نرخ ارز نیز که همانند درآمد به. خواهد شد
. دهدناشی از رکود در اقتصاد جهانی به کار رفته است، اثر مثبتی بر صادرات کشمش نشان می

ي ها بر خالف عرضهبنگاهبه عبارت دیگر، نوسان در نرخ ارز به دلیل رفتار ریسک پذیر 
تر مشاهده شد که پیش. شودصادرات موجب افزایش تقاضا براي صادرات کشمش ایران می

در صورتی که نوسان دالر مورد توجه قرار گیرد تقاضا در مقابل آن واکنشی نشان نخواهد داد، 
صادرات که در نظر گرفتن ارز کشورهاي واردکننده حاکی از افزایش تقاضا براي حال آن

. کشمش ایران است

الگوي تاثیرهاي ثابت-از برآورد تقاضاي صادرات کشمشنتایج حاصل .)5(جدول 
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

-76/844/1-63/12عرض از مبدا
08/466/146/2**تولید ناخالص کشورهاي واردکننده

-28/083/1-51/0*نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت صادراتی ترکیه
07/004/059/1*شاخص نوسانات نرخ ارز

2RFDW هاآماره
98/0***91/46859/1

%1و 5، 10دار در سطح ترتیب معنیبه*** ،**،*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

)هاي سري زمانیداده(خرماتابع تقاضاي صادرات 
در 1979-2007ي ي این محصول نشان داد که در دورهدگان عمدهي صادرکننمشاهده
عنوان از این رو، این کشور به. ها تونس باالترین صادرات خرما را داشته استاغلب سال
قیمت صادراتی خرماي . ي رقیب ایران در بازار جهانی مورد توجه قرار گرفتصادرکننده
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ي بلندمدت برآورد شده رابطه. رفته شده استعنوان قیمت کاالي جانشین در نظر گتونس به
. آمده است) 6(در جدول 

ي بلندمدت تقاضاي صادرات خرما ایرانبرآورد رابطهاز نتایج حاصل .)6(جدول 
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

-66/1063/1-43/17*عرض از مبدا
73/205/161/2**تولید ناخالص جهانی 

36/065/055/0دراتی خرما تونس شاخص قیمت صا
-30/075/1-53/0*شاخص قیمت صادراتی خرما ایران 

MA(1)
***53/018/093/2
2RFLMبرا-جارکو

هاآماره
84/0***18/31)44/0(84/0)90/0(21/0

%1و 5، 10دار در سطح ترتیب معنیهب***  ،**،*
ي تحقیقهایافته: ماخذ

به . عالمت تمامی متغیرهاي مورد استفاده در تقاضاي صادرات ایران مبتنی بر انتظار است
رود با افزایش تولید ناخالص جهانی، تقاضا براي خرماي ایران افزایش این ترتیب که انتظار می

%90این متغیر در سطح اطمینان . شودیابد، و در تصریح برآورد شده نیز چونین دیده می
رود با افزایش قیمت صادراتی خرماي تونس، چونین انتظار میهم. داراي اهمیت آماري است

رود عالمت به عبارتی انتظار می. گزین شود و تقاضا براي آن افزایش یابدخرماي ایران جاي
. البته این متغیر از اهمیت آماري برخوردار نیست. متغیر قیمت صادراتی خرماي مثبت باشد

از میان سه . مت صادراتی خرماي ایران نیز بر اساس قانون تقاضا منفی خواهد بودعالمت قی
متغیر یاد شده متغیر تولید ناخالص جهانی از نظر میزان اثر گذاري با دیگر متغیرها کامال 

% 1رود با افزایش تولید ناخالص جهانی به میزان به این ترتیب که انتظار می. متفاوت است
افزایش یابد و به همین ترتیب در شرایط رکود اقتصاد % 7/2ي ایران بیش از تقاضا براي خرما
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رود کاهش تولید ناخالص جهانی منجر به کاهش شدید تقاضاي خرماي ایران جهانی انتظار می
افزایش در قیمت صادراتی خرماي ایران % 10رود به همین ترتیب در بلندمدت انتظار می. شود

به این ترتیب با توجه به این که تنها متغیر تولید . کاهش دهد% 5تقاضا براي آن را بیش از
گر شرایط اقتصاد جهانی مورد توجه قرار گرفته است، و عنوان متغیر بیانناخالص جهانی به

رود کاهش تولید داراي اثر بسیار محسوسی بر تقاضاي صادرات کشمش است، انتظار می
تصریح یاد شده قادر . رات کشمش داشته باشدناخالص جهانی اثر بسیار محسوسی بر صاد

تصریح Fي از تغییرات در تقاضاي صادرات خرما را بازگو نماید و بر اساس آماره% 84است 
بستگی میان جمالت اخالل در افزون بر این، خودهم. یاد شده داراي اهمیت آماري باال است
.سطح پایین و داراي توزیع نرمال است

ماند منظور بررسی وجود این رابطه ایستایی جمالت پسي باال بههپس از برآورد رابط
بر اساس آزمون ایستایی مشخص شد که جمالت اخالل . حاصل از آن مورد توجه قرار گرفت

توان گفت که میان تقاضاي صادرات خرما و به این ترتیب می. دست آمده ایستا استبه
توان یک الگوي بنابراین می. دار وجود داردنیي بلندمدت معمتغیرهاي موثر بر آن یک رابطه

.   مدت آن نیز ارایه نمودتصحیح خطا براي رفتار کوتاه
مدت مطلوبی براي تقاضاي صادرات به دست ي کوتاهي بلندمدت، رابطهبر خالف رابطه

، اهمیت آماري باالیی نداشتFي دست آمده بر اساس آمارهبه این ترتیب که تصریح به. نیامد
. و بنابراین در این جا ارایه نشد

)هاي ترکیبیداده(خرماتابع تقاضاي صادرات
ي عربی، ي خرماي ایران عبارت است از امارات متحدهترین کشورهاي واردکنندهمهم

تر اثر نوسان نرخ براي تحلیل دقیق. بریتانیا، استرالیا، روسیه، آذربایجان، پاکستان، ترکیه و کانادا
هاي ترکیبی به این ترتیب که از داده. هاي تفصیلی مربوط به کشورها استفاده شددادهارز از 

. ابتدا وجود تاثیرهاي ثابت آزموده شد. استفاده و الگوي تقاضاي صادرات خرما برآورد گردید
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ي زیر آمده است وجود تاثیرهاي ثابت تأیید شد؛ از ي آزمون نیز در رابطهطور که نتیجههمان
Fيذکر این نکته الزم است که مقدار آماره. کار رفتو الگوي تاثیرهاي ثابت بههمین ر

. بود95/2برابر با % 1داري حاصل از جدول در سطح معنی

78.9
)3872/(69.69

)18/()69.6987.147(





F

شود تمامی متغیرهاي مورد استفاده اهمیت نیز مشاهده می) 7(طور که در جدول همان
به این ترتیب که . هاي اقتصادي استها بر اساس نظریهامی آنآماري باالیی دارد و عالمت تم

. داري بر تقاضاي صادرات داردرود اثر مثبت و معنیطور که انتظار نیز میافزایش درآمد همان
% 7/5% 10بر اساس ضریب این متغیر افزایش تولید ناخالص کشورهاي واردکننده به میزان 

به همین ترتیب با توجه به این که این . خواهد داشتافزایش در صادرات خرما را به دنبال
رود وقوع بحران در اقتصاد جهانی موجب گر اثر بحران جهانی است، انتظار میمتغیر بیان

ي ترین کشور صادرکنندهعنوان بزرگتونس به. کاهش تقاضا براي صادرات خرماي ایران شود
ماي تونس کاالي جانشین خرماي ایران به عبارتی خر. خرما رقیب ایران در نظر گرفته شد

افزایش قیمت صادراتی ایران نسبت به قیمت صادراتی تونس موجب کاهش تقاضا . فرض شد
براي خرماي ایران خواهد شد، اما باید توجه داشت که مقدار اثرگذاري آن بر حسب مقدار 

ان نسبت به به این ترتیب که افزایش قیمت صادراتی ایر. مطلق ضریب چندان باال نیست
تنها موجب کاهش تقاضا براي صادرات خرما به میزان % 10قیمت صادراتی تونس به میزان 

اثر . داراي اهمیت آماري است% 55داري البته این متغیر نیز در سطح معنی. خواهد شد% 2/1
به این ترتیب که با افزایش . نوسان نرخ ارز بر تقاضاي صادرات نیز منفی به دست آمده است

وسان در نرخ ارز میان ایران و کشورهاي واردکننده، تقاضاي کشورهاي واردکننده براي ن
شود که با وقوع رکود اقتصادي به این ترتیب مشاهده می. خرماي ایران کاهش خواهد یافت

ها و رود با کاهش تولید ناخالص جهانی آني خرما که انتظار میدر کشورهاي واردکننده
. ارز همراه باشد، تقاضا براي صادرات خرماي ایران کاهش خواهد یافتچونین تغییر نرخهم
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از تغییرات در % 99الگوي تصریح شده از اهمیت آماري باالیی برخوردار است، و قادر است 
واتسون حاکی از -ي دوربینچونین آمارههم. تقاضاي صادرات خرماي ایران را توضیح دهد

.بستگی باالیی نداردن تخمین همآن است که جمالت اخالل حاصل از ای

الگوي تاثیرهاي ثابت-از برآورد تقاضاي صادرات خرمانتایج حاصل .)7(جدول 
tي آمارهانحراف معیارضریبمتغیر

82/527/051/21عرض از مبدا
57/004/063/15***تولید ناخالص 

-05/038/2-12/0**نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت صادراتی تونس
-005/019/20-12/0***شاخص نوسانات نرخ ارز

2RFDW هاآماره
99/0***11950821/2

%1و 5، 10دار در سطح ترتیب معنیبه*** ، **، *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

نهادهاگیري و پیشنتیجه
دو متغیر اقتصادي تولید ناخالص کشورهاي اثر بحران مالی بر اقتصاد جهانی با استفاده از 

چونین دو محصول واردکننده و نوسان نرخ ارز بر تقاضاي صادرات بخش کشاورزي و هم
براي محصوالت یاد شده تقاضاي صادرات با استفاده از دو . مهم کشمش و خرما بررسی شد

هاي انجام آزمون. برآورد گردید) زمانی و مقطعیسري(هاي سري زمانی و ترکیبی گروه داده
هایی شده حاکی از وجود تاثیرهاي ثابت بود به این معنی که میان کشورهاي واردکننده تفاوت

در اغلب مطالعات مرور . تواند قابل توصیه باشدهاي ترکیبی میوجود دارد و استفاده از داده
ررسی در صورتی که بخش مورد ب. صورت بخشی بررسی شده استشده تقاضاي صادرات به

ي تاثیرپذیري از بحران مالی اقتصاد از تنوع باالیی برخوردار باشد، ممکن است در نحوه
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ي تاثیرپذیري متغیر نوسان نرخ ارز تفاوت زیادي میان کاالها دیده ویژه در نحوهجهانی و به
، برودا و )2003(، پردي )2008(بایرن و همکاران از همین رو است که مطالعاتی مانند . شود

در . دانندبررسی کاالیی را برتر می)2004(چونین کالرك و همکاران و هم) 2004(ومالیس ر
به این ترتیب که از نظر تاثیرپذیري از . شودهاي مطالعه نیز چونین تعارضی دیده مییافته

جهت است، اما در مورد طور نسبی همشاخص نوسان نرخ ارز بخش کشاورزي و کشمش به
رود افزایش نوسان نرخ ارز بر صادرات خرما اثر شود و انتظار مییده میخرما شرایط عکس د

تر در مورد کشمش و صادرات بخش کشاورزي اثر مثبت در مجموع محتمل. منفی داشته باشد
نیز ) 2005(و چادري ) 2000(ي آریز و همکاران طور که در مطالعهاین تفاوت را همان. است

توان به رفتار صادرکنندگان در مقابل ریسک نرخ ارز نسبت مورد تاکید قرار گرفته است می
گریز باشند اما در مورد رود صادرکنندگان خرما داراي رفتار ریسکانتظار می. داد

شود در به این ترتیب توصیه می. پذیرتر مورد انتظار استصادرکنندگان کشمش رفتار ریسک
طور مجزا مورد م مانند کشمش و خرما بهبرخورد با شرایط ناشی از بحران مالی محصوالت مه

از نظر . هاي حمایتی جداگانه در نظر گرفته شودها برنامهتوجه قرار گیرد، و براي آن
هاي سري تاثیرپذیري از متغیر تولید ناخالص جهانی میان دو گروه برآوردهاي حاصل از داده

هاي رآوردهاي حاصل از دادهبه این ترتیب که در ب. زمانی و ترکیبی تفاوت بارزي دیده شد
دار و در سطح باالیی قرار داشت، در سري زمانی در بلندمدت اثر تولید ناخالص جهانی معنی

از سوي دیگر برآوردهاي حاصل از . یی دیده نشدمدت اثر قابل مالحظهحالی که در کوتاه
با توجه . صادرات بودي این متغیر بر تقاضاي ي اثر قابل مالحظهدهندههاي ترکیبی نشانداده

به وجود تفاوت میان کشورها که بر اساس آزمون تاثیرهاي ثابت نیز مورد تایید قرار گرفته 
تواند هاي ترکیبی میهاي حاصل از برآورد با استفاده از دادهتوان گفت که یافتهاست می

خرما تنها ویژه این که در موردبه. تري داشته باشدمدت اهمیت بیشکم براي کوتاهدست
بر این . مدت اهمیت آماري باالیی نداشتي کوتاهي بلندمدت آن اهمیت داشت و رابطهرابطه

مدت نیز تاثیرات نامطلوب باالیی توان گفت وقوع بحران در اقتصاد جهانی در کوتاهاساس می
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هاي بر صادرات کشمش و خرما خواهد داشت، و الزم است دولت در راستاي اجراي برنامه
افزون بر این در . هاي درآمدي اقدام نمایدمدت مانند ضمانت صادرات یا بیمهمایتی کوتاهح

منظور حفظ شرایط تولیدکنندگان، ممکن است خرید بخشی از صورت کاهش صادرت به
. محصول عرضه شده به بازار داخل نیز ضروري باشد
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