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زیرشاخه صنایع  غذایی یکی از سودمندترین روش های ارتباطاتی بین دو بخش صنعت و کشاورزی و پیش نیاز استراتژی 

صادرات  بر  را  ارز  خ  نر نوسانات  اثر  حاضر  مقاله  است.  کشور  در  غذایی  امنیت  تأمین کننده  همچنین  و  صنعتی  شدن 

صنایع  غذایی ایران در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی 1393-1350 مورد بررسی قرار 

خ تورم و رابطه مبادله  خ ارز، ارزش  افزوده، نر می دهد. متغیرهای مورد بررسی شامل صادرات صنایع غذایی، نوسانات نر

خ تورم به  صورت  کوتاه مدت هم زمان متغیرهای رابطه مبادله و نر که آثار  ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد 

خ ارز به صورت مثبت با صادرات صنایع  غذایی در ارتباط هستند. از طرفی  منفی و متغیرهای ارزش  افزوده و نوسانات نر

که تمامی متغیرها در بلندمدت روابط مثبتی با صادرات صنایع غذایی دارند.  نتایج بلندمدت بین متغیرها نشان داد 

کوتاه مدت را در  کنترل تورم و به تبع بهبود رابطه مبادله در دوره های  براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود دولت، 

کوتاه مدت )آغاز دوره(  خ ارز فقط در دوره های  که نوسانات نر کار خود قرار دهد. همچنین نتایج بیانگر این است  دستور 

کمتر از واردکنندگان شود  حجم صادرات را افزایش می دهد و در دوره های بعدی باعث می شود تا فعالیت صادرکنندگان 

خ ارز  کاسته  شود. از طرفی در بلندمدت با توجه به تأثیر مستقیم و مثبت نوسانات نر و از حجم صادرات صنایع  غذایی 

بر صادرات صنایع  غذایی و نقش این صنایع در توسعه و ایجاد ارزش  افزوده؛ توسعه صادرات صنایع  غذایی با تمرکز بر 

کشاورزی جهت افزایش ماندگاری  گسترش این صنایع و به کارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی با فراورده های محصوالت 

کوتاه مدت فقط تا دوره اول، میزان صادرات  خ ارز در  محصوالت را می توان پیشنهاد داد. همچنین ازآنجا که نوسانات نر

کمبود پژوهش ها در زمینه ریسک فعالیت های مرتبط با صنایع  غذایی و بی ثباتی  صنایع  غذایی را افزایش می دهد، 

قیمت ها و تنظیم بازار برای تحقیقات آتی احساس می شود.
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مقدمه
گسترش جهانی  شدن و تشکیل سازمان تجارت جهانی،1 صادرات و واردات  با  امروزه 
تبدیل شده  کشورها  اقتصادی  از مباحث مهم در توسعه  به یکی  کاالها  و  محصوالت 
که تجارت همواره در رشد  است )زمانی و بشرآبادی، 1391(. این امر پذیرفته شده است 
کشورها نقش بسزایی ایفا می کند و از این رو آن را موتور رشد اقتصاد نامیده اند  اقتصادی 
در  تجارت  مثبت  نقش  دیگر،  به  بیان    .(Latif and etal., 2017; Zahonogo, 2016(

توسعه  اقتصادی جهان و پیدایش و پیشرفت علوم مختلف، صنایع و... با انگیزه شتاب بخشی به 
که در ایران  کرده است )متوسلی، 1379(. در حالی  سرمایه گذاری خارجی، اهمیت آن را مضاعف 
به عنوان  که  به صادرات غیرنفتی  توجه  و  بوده  نفتی  به صادرات  سهم عمده صادرات متعلق 
کم رنگ تر شده است. از طرفی عدم اطمینان  ح است؛  یک استراتژی رشد توسعه اقتصادی مطر
صادرات  توسعه  به  توجه  ضرورت  آن،  قیمت  شدید  نوسانات  و  نفت  جهانی  بازار  آینده  به 
غیرنفتی را بیش از پیش نمایان می کند )مظهری، 1386؛ راسخی، شهرازی و عبداللهی، 1391(. 
که حمایت جدی از زیرساخت های مناسب تولید و صادرات برخی  بنابراین به نظر می رسد 
کشاورزی، ضروری است )محمود زاده و  کاالهای غیرنفتی به ویژه محصوالت  از محصوالت و 
زیبایی، 1383(. همچنین با توجه به برخورداری ایران از درآمدهای باالی نفتی و تأثیرگذاری 
کشور نیز در راستای  کشور و تشدید تورم؛ سیاست های مهم اقتصادی  بر افزایش نقدینگی 
افزایش )طهماسبی، جعفری صمیمی و فرجادی، 1393( و ایجاد ظرفیت های جدید برای 

گرفته می شوند )کازرونی، رضازاده و محمدپور، 1390(. توسعه صادرات غیرنفتی در نظر 
صنایع  غذایی همواره در جهت ایجاد ارزش  افزوده، افزایش سطح درآمد، باال بردن 
به عنوان  نیز  و  فعالیت  به  مشغول  مناطق  در  صنعتی  اشتغال  سهم  افزایش  و  بهره وری 
فرایند  در  صنایع  این  همچنین  می کنند.  نقش  اقتصادی  ایفای  توسعه  فرایند  از  جزئی 
کشاورزی  کلیدی داشته و توجه بیشتر به آن، تسریع در رشد، توسعه  کشور نقش  توسعه 
صنایع  این  درباره   .)1386 نیلی پور،  و  )نوری  داشت  خواهد  پی  در  را  کشور  اقتصادی  و 

1. World Trade Organization (WTO(
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تمام  از مهمترین بخش های صنعت در  که یکی  تبدیلی مواد غذایی  به صنایع  می توان 
کشورهاست )Pfitzer and Krishnaswamy; 2007) و مستقیمًا با امنیت غذایی مرتبط 
کرد )کالنتری و خادم آدم، 1375(. همچنین صنایع  غذایی در میان صنایع  است، اشاره 
افزایش  بازدهی سریع،  پایین،  تولید، سرمایه گذاری  تنوع  و  به لحاظ ضرورت  مختلف 
درآمد  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  مشارکت  اشتغال زایی،  ضایعات،  کاهش  بهره وری، 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  بهداشتی  مسائل  به  توجه  نیز  و  فقر  کاهش  ارزآوری،  ملی، 
)Trienekens and Zuurbier, 2008). این صنعت با توجه به ایجاد ارزش  افزوده  است 
کشور است و با توجه به تالش ایران برای  باال یکی از صنایع دارای مزیت نسبی در اقتصاد 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی؛ حمایت از صنایع  غذایی و حفظ رقابت پذیری آنها در 
بازارهای هدف صادراتی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و دولت نیز در برنامه های توسعه ای 

خود همواره توجه ویژه ای به آن داشته است )سازمان بازرگانی خراسان رضوی، 1387(.
کشور، بستر مناسبی  آن  به  ارزی  منابع  کردن  وارد  با  افزایش حجم صادرات  گفتنی است 
را برای سرمایه گذاری های تولید فراهم می کند )پورابراهیم و اسماعیلی، 1389( و در این میان 
دارد،  تأثیر  غیرنفتی  صادرات  بر  متعددی  عوامل  اینکه  به  توجه  با  را  اثرگذار  متغیرهای  از  یکی 
به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی برحسب واحدهای  ارز  خ  نر ارز می دانند.  خ  نر نوسانات 
دارد  پرداخت ها  تراز  و  صادرات  تولید،  اقتصادی،  کالن  متغیرهای  بر  مهمی  تأثیر  داخلی،   پول 
)Khalighi and Fadaei, 2017; Sekkat, 2016) و به عنوان یکی از مهمترین متغیرها در تعیین 

کشور نقش ایفا می کند )Choudhri and Hakura, 2015). به بیان دیگر  قیمت واردات و صادرات هر 
خ ارز با تأثیر گذاشتن بر قیمت نسبی کاالهای داخلی و وارداتی، می تواند بر بخش های دیگر اقتصادی  نر
خ ارز و تکانه های آن همواره یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر صادرات  کشور هم اثر گذارد. بر این اساس، نر
کنونی  غیرنفتی هستند )Chen, Zeng and Lee, 2018) و می تواند بیان کننده وضعیت اقتصادی 
کشورها باشد )Kido, 2016). البته نوسانات و نااطمینانی های حاصل  در مقایسه با شرایط سایر 
از آن بر تمام بخش های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد )کوچک زاده و جالیی اسفند آبادی، 
کاهش دامنه نوسانات ارزی، محیط مساعدتری را برای  1392(، اما برخی از محققان معتقدند با 

.(Sun and etal., 2002( تولید تجارت و سرمایه گذاری می توان فراهم  آورد
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خ ارز آزاد در ایران برای دوره زمانی 1350-1395 نمودار 1. وضعیت نر

 
مأخذ: همان.        مأخذ: بانک مرکزی. 

نمودار 1 وضعیت نرخ ارز در ایران را با توجه به نوسانات متفاوت در دهه های مختلف نشان 
می دهد. همان طور که مشاهده می شود؛ از سال 1350 تا سال 1370 نرخ ارز )بر حسب ریال( تقریبًا 
روند ثابت و تغییرات کمی داشته است. همچنین در بازه  زمانی )1381-1390( با وجود افزایش نرخ 
ارز؛ ثبات نسبی در آن قابل مشاهده است،1 اما از سال 1391 به بعد، ثبات قیمتی نرخ ارز متزلزل 
شده و همواره رو به افزایش بوده است. به عنوان  مثال، در سال 1391 از 12176 ریال به بیش از 30 
هزار ریال در سال 1395 رسیده است که بیانگر تغییر شدید آن در یک بازه زمانی کوتاه مدت است.
خ ارز از راه های مختلفی بر متغیرهای دیگر تأثیر می گذارد و بیش  درهرحال، نوسانات نر
امر سبب  این  ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد.  با بخش خارجی  از سایر متغیرهای دیگر، 
کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست های اقتصاد داخلی و خارجی  که امروزه ارزش پول  شده 
تجارت  بر  آن  تبع  به  و  پول  ارزش  بر  نیز  جهانی  بازارهای  در  ارزی  نوسانات  بلکه  گیرد  قرار 
مشخص   1 نمودار  از  که  همان طور  بنابراین،   .)1387 )عسگری،  است  اثرگذار  هم  خارجی 

که شدت تغییرات در سال های اخیر بیشتر بوده است.  کرد  است؛ می توان استنباط 

گذشته یعنی 1370-1350 افزایش داشته  است. 1. هر چند نسبت به دوره های 
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خ ارز و نوسانات آن بر صادرات؛ مطالعه حاضر سعی دارد  با توجه مطالب فوق و اهمیت نر
خ ارز بر صادرات صنایع  غذایی ایران با استفاده از  که در قسمت اول به بررسی اثر نوسانات نر
الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری1 بپردازد. در قسمت دوم این مطالعه، مبانی نظری 
و پیشینه تحقیق و در قسمت سوم، روش پژوهش ذکر شده است. در قسمت های چهارم و 

کلی و پیشنهادها ارائه شده است. پنجم نیز به ترتیب نتایج الگو و نتیجه گیری 

1. مبانی نظری و مطالعات پیشین
خ ارز و صادرات بیان می شود و سپس به  در این قسمت ابتدا مبانی نظری در ارتباط با نر

تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره می شود.

۱-۱. مبانی نظری
کشورهای  کاالها، خدمات تولید شده و دارایی های  کشور برای  تقاضای ارز ناشی از تقاضای 
شده  تولید  خدمات  کاالها،  برای  دیگر  کشورهای  تقاضای  از  منبعث  ارز،  عرضه  و  خارجی 
و  کاالها، خدمات  برای  تقاضا  بدیهی است درصورتی که  کشور است.  دارایی های داخل  و 
و دارایی های  کاالها، خدمات  برای  کشورهای دیگر  تقاضای  از  بیشتر  دارایی های خارجی 
تراز  کسری  مفهوم  به  که  داشت  خواهد  وجود  تقاضا  مازاد  ارز  بازار  در  باشد،  داخلی 
که دارای منابع فراوان نفت و  کشورهایی مانند ایران  پرداخت هاست. البته این امر درباره 
گرفتن درآمدهای نفتی و یا بدون در نظر  گاز و یا منابع طبیعی هستند، می تواند با در نظر 

.(Grossmann, Paul and Simpson, 2017( گرفتن این درآمدها انجام شود
کاال و  کشورها برای  گرفتن درآمدهای نفتی به عنوان تقاضای سایر  بدیهی است در نظر 
خدمات ایرانی، شرایط بسیار متفاوتی را در مورد مازاد تقاضا یا مازاد عرضه در بازار ارز در مقایسه با 
شرایطی که این درآمدها به عنوان تقاضای سایر کشورها برای کاال و خدمات ایرانی در نظر گرفته 
کرد. البته این امر به گونه ای دیگر و در قالب تراز تجاری نفتی )که براساس آن  نشود، ایجاد خواهد 

1. Structural Vector Autoregressive (SVAR(
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گرفته می شود( و تراز تجاری غیرنفتی )که  کشور در نظر  صادرات نفت به عنوان جزئی از صادرات 
در آن صادرات نفت به عنوان یک سرمایه ملی بین نسلی منظور شده و به عنوان صادرات در نظر 
گرفته نمی شود( نیز قابل بیان است )گودرزی و صبوری دیلمی، 3931(. به طورکلی با در نظر گرفتن 
مطالب فوق، نحوه برخورد با مازاد عرضه یا تقاضای ارز در کشورهای مختلف به طور مستقیم به 

.(Gehrke and Yao, 2017( شرایط سیاستگذاری ارزی کشورها بستگی دارد
است  اثرگذار  اقتصادی  متغیرهای  بر  طریق  سه  از  پول  ارزش  کاهش   به طورکلی 

:(Prakash and Maiti, 2016(

که  ج را به دنبال دارد. به همان میزانی  1. کاهش ارزش پول ملی معمواًل اثر کاهش مخار
کاهش ارزش واقعی دارایی ها  تقلیل ارزش پول سبب افزایش قیمت های داخلی می شود بر 
اثر ثروت خنثی شود )کاهش  از  با استفاده  امر می تواند  البته این  تأثیرگذار خواهد بود.  نیز 

ارزش واقعی دارایی ها با افزایش ارزش ثروت جبران خواهد شد(.
کاهش ارزش  کاهش ارزش پول ملی تمایل به تغییر هزینه خواهد داشت به نحوی که   .2
است  گفتنی  می شود.  غیرتجاری  و  تجاری  کاالهای  نسبی  قیمت  تغییر  سبب  پول  اسمی 
کاالهای غیرتجاری خواهد شد، درعین حال  گرچه تغییر هزینه ها سبب افزایش تقاضا برای  ا
کدام یک  کاهش تقاضا شود. بنابراین با توجه به اینکه  ج، موجب  کاهش مخار ممکن است 

کاالهای داخلی می انجامد. کاهش تقاضا در  از آثار فوق برتری دارد به افزایش یا 
)سرمایه ای،  وارداتی  کاالهای  داخلی  قیمت  افزایش  موجب  ملی  پول  ارزش  کاهش   .3
کاالهای نهایی را  با ثابت بودن سایر شرایط، قیمت  واسطه ای و نهایی( خواهد شد. این امر 
کاهش یا  کاهش ارزش پول ملی معمواًل  گفت هدف از اجرای سیاست  افزایش می دهد. باید 
ارزش پول ملی سبب  کاهش  آیا  اینکه  به  پاسخ  و  بوده  ارز  خ واقعی  نر نامناسب  تنظیم  حذف 
و  ملی  پول  ارزش  کاهش  از  قبل  شرایط  به  زیادی  حد  تا  شد؛  خواهد  هدف  این  به  دستیابی 
اضافه  با  ارز  واقعی  خ  نر برای مثال درصورتی که  دارد.  پول بستگی  ارزش  کاهش  سیاست های 
کاهش ارزش پول ملی معمواًل موجب بازگشت تعادل  ارزش پول همراه باشد، اجرای سیاست 
کاهش ارزش پول ملی درصورت همراه بودن با سیاست های  در بخش خارجی خواهد شد. البته 

خ واقعی ارز می  شود. مکمل اقتصادی، عمومًا موجب آثار میان مدت و بلندمدت در نر
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که  کرد  کاهش ارزش پول ملی باید راهبرد هایی اتخاذ  بنابراین برای موفقیت سیاست 
خ  نر افزایش یکسان  کاالهای غیرتجاری نشود. بدیهی است در صورت  افزایش قیمت  باعث 
خ واقعی ارز ثابت می ماند. با توجه به این امر بهتر است در  کاالهای غیرتجاری نر ارز و قیمت 
سیاست های  همچون  تصمیم  هایی  اجرای  از  ملی  پول  ارزش  کاهش  سیاست  اجرای  زمان 
انبساطی پولی )اعتباری( یا سیاست های انبساطی مالی و تعدیل دستمزد اجتناب شود. در 
شود،  اجرا  تقاضا  کنترل  همچون  راهکار هایی  با  ملی  پول  ارزش  کاهش  سیاست  گر  ا مقابل 
خ ارز واقعی ایجاد شود. کاهش ارزش واقعی پول و حفظ تعادل در نر که  می توان انتظار داشت 
ملی  پول  ارزش  کاهش  سیاست  اجرای  مورد  در  کالن  اقتصاد  نظریات  به  توجه  با 
کشور خواهد شد، این  گفت اجرای آن موجب افزایش توان رقابتی صادرات در یک  می توان 
امر افزایش صادرات را به دنبال دارد و در نتیجه از طریق تأثیرات تکاثری؛ افزایش تولید و 
اشتغال را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، با توجه به اینکه اجرای این سیاست موجب 
کاال  کاالهای وارداتی برحسب پول ملی خواهد شد، بنابراین می تواند واردات  افزایش قیمت 
کاالهای  کاالها را جایگزین  کاالهای جانشین داخلی، این گونه  کاهش و در صورت وجود  را 
کشش عرضه و تقاضای  که اجرای این روند به میزان  کند. البته باید توجه داشت  وارداتی 

کل در یک اقتصاد بستگی دارد )گودرزی و صبوری دیلمی، 1393(.

۲-۱. پیشینه داخلی
خ ارز بر صنایع  غذایی  کنون اشاره ای به اثرات و نوسانات نر که در مطالعات داخلی تا گفت  باید 
نشده است. ازاین رو سعی می شود تا ادبیات مرتبط با صادرات )نفتی و غیرنفتی( بیان شوند 
مطالعات داخلی  جمله  از  یافت.  دست  ارز  خ  نر نوسانات  و  صادرات  بین  ارتباط  به  بتوان  تا 
اثر شوک های صادرات نفت و  که  کرد  می توان به بخشی، راحلی و قهرمانزاده )1395( اشاره 
کشاورزی  خ ارز را در دوره زمانی 1391 - 1353 برای بخش  نااطمینانی ناشی از نوسان های نر
که شوک های منفی درآمد نفت، تأثیر مثبت  ایران مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد 
کشاورزی  خ ارز نیز بر روی ارزش  افزوده بخش  بر رشد اقتصادی دارد. از طرفی، نوسان های نر
تأثیر  بررسی  به   )1392( اسفند آبادی  جالیی  و  کوچک زاده  است.  معنا دار  و  منفی  اثر  دارای 
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خ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران در دوره زمانی 1390-1370 با استفاده  نااطمینانی نر
خ ارز اثر منفی و معنا داری  که نوسانات نر از الگوی پانل دیتا پرداختند. نتایج آنها نشان داد 
بر رشد بخش های اقتصادی دارد. صفری، رحمانی و احمدی )1393( نیز در مطالعه ای برای 
رابطه  به  توزیع  شده  وقفه های  با  خودتوضیح  الگوی  به کارگیری  با   1360-1390 زمانی  بازه 
کشاورزی دست یافتند. طهماسبی، جعفری  خ ارز و صادرات بخش  معکوس بین نوسانات نر
خ ارز حقیقی  صمیمی و فرجادی )1393( در مطالعه ای به بررسی اثر صادرات غیرنفتی بر نر
خ حقیقی ارز با  که در سال های )1388-1350(، نر در ایران پرداختند. نتایج آنها نشان داد 
کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و  متغیرهای صادرات غیرنفتی و 

نقدینگی رابطه مثبت داشته است. 
صادرات  بر  واقعی  ارز  خ  نر تأثیر  بررسی  به  نیز   )1393( شایسته  و  امام وردی  کریم زاده، 
خ  که  اثر  نر غیرنفتی ایران با استفاده از روش VECM پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد 
واقعی ارز،  درآمد جهانی،  تولید  ناخالص  داخلی،  رابطه  مبادله  و  بهره وری  نیروی کار )در  بخش 
خود  مطالعه  در  نیز   )1391( نویدی  و  نوری  است.  صادرات  غیر نفتی  مثبت  بوده   بر    غیر نفتی(  
برای سال های 1364-1389  ایران  بر صادرات غیرنفتی  ارز  خ واقعی  تأثیر ریسک نر بررسی  به 
و  مثبت  تأثیری  کوتاه مدت  در  ارز  خ  نر ریسک  که  بود  این  از  کی  حا بررسی  نتایج  پرداختند. 
معنا دار بر صادرات غیرنفتی در ایران دارد. راسخی، شهرازی و عبداللهی )1391( هم اثر نامتقارن 
خ ارز و نوسانات آن بر صادرات غیرنفتی ایران را برای دوره  زمانی 1368 - 1338 مورد بررسی  نر
خ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و نامتقارن  که اثر نر قرار دادند. یافته های آنها نشان داد 
ایران نیز تأیید می شود. مطالعات  ارز بر صادرات غیرنفتی  خ  اثر نوسانات نر است و همچنین 
کیانی و نیک اقبالی )1379( نیز به  احسانی، خانعلی پور و عباسی )1387(، عسگری )1387( و 
آنها  نتایج  کل  و در  پرداختند  برای دوره های مختلفی  ایران  اقتصاد  بر  ارز  خ  نر اثرات  بررسی 

خ ارز بر عملکرد صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است. تأییدکننده اثر نر

3-۱. پیشینه خارجی
خ ارز بر صادرات بخش های اقتصادی مطالعات فراوانی  محققان خارجی نیز در زمینه آثار نر
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خ ارز در چین و  ح است. چن، زینگ و لی1 )2018( به ارزیابی نر که به این شر انجام داده اند 
کشورهای  کثر  کشور دیگر( پرداختند. نتایج آنها نشان داد ا همچنین صادرات سایر رقبا )9 
بهمنی  گرفته اند.  قرار  ارز  خ  نر از  ناشی  نوسانات  تأثیر  تحت  بررسی  این  در  مطالعه  مورد 
خ ارز و عملکرد تجارت بین المللی در دوازده  گالن2 )2018( به بررسی نوسانات نر اسکویی و 
به  ارز فقط  خ  نر بلندمدت  نوسانات  اثرات  داد  نشان  آنها  نتایج  پرداختند.  آفریقایی  کشور 
کشور منتقل می شود. آلی3 )2018( به بررسی رابطه بین  کشور و واردات یک  صادرات پنج 
از  استفاده  با  برای داده های 2008-2015  نیجریه  کشور  ارز در  خ  نر نوسانات  و  قیمت نفت 
که بین  ARDL پرداختند. نتایج تحقیق وی نشان داد  مدل های خودرگرسیون برداری و 
خ ارز رابطه مستقیمی وجود دارد. افزایش صادرات غیرنفتی نیز به افزایش و  قیمت نفت و نر
کوتاه مدت منجر خواهد شد و واردات نیز باعث کاهش  ارزش پول ملی نیجریه در بلندمدت و 
خ ارز در بلندمدت می شود. دلگادو، دلگادو و ساوسدو4 )2018( با استفاده از الگوی  ارزش نر
خ ارز در کشور مکزیک  خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین قیمت نفت، بازار سهام و نر
شاخص  بر  منفی  تأثیر  ارز  خ  نر داد  نشان  آنها  نتایج  پرداختند.   1992-2017 زمانی  بازه  در 
خ ارز و تأثیرات منفی  سهام دارد و شاخص قیمت مصرف کننده تأثیرات مثبت از نوسانات نر
خ ارز خواهد شد. از شاخص سهام داشته است. همچنین افزایش قیمت باعث افزایش نر
کاالهای صادراتی چین برای  ارز را بر  خ های تعرفه و  بوئت، ما و ون آسچه5 )2017( نر
که شرکت های صادراتی  دوره زمانی 2006-2000 مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد 
کوچک  خ ارز پایین تر نسبت به شرکت های تجاری  کاال با نر بزرگ، تمایل بیشتری به واردات 
خ بیکاری در یک اقتصاد باز پرداختند.  خ ارز و نر دارند. چوی و چوی6 )2017( به رابطه بین نر
کاهش بیکاری را به همراه دارد و داشتن یک  کاهش ارزش یوان چین،  نتایج آنها نشان داد 
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بررسی  به   )2017( هاموری1  و  کای  یانگ،  می کند.  تضمین  را  کامل  اشتغال  بهینه  ارز  خ  نر
کشورهای واردکننده و صادرکننده  نفت پرداختند. نتایج  خ ارز  تأثیرات قیمت نفت خام به نر
کشورهای  برای  ارز  خ  نر و  خام  نفت  قیمت  بازه  میان  مستقیمی  رابطه  که  داد  نشان  آنها 
کشورهای واردکننده رابطه مشخصی دیده نشده  صادرکننده وجود دارد؛ درحالی که برای 
و  ترکیه  صادراتی  کشورهای  کنش های  وا بررسی  به   )2017( کوگلو2  سوال و  تانس  است. 
که  خ ارز در بازه زمانی 2013-1989 پرداختند. نتایج آنها نشان دهنده این بود  نوسانات نر
خ ارز اثر مستقیمی بر سهم شرکت های خارجی دارد. از طرفی سوابق و بخش های  نوسانات نر
خ ارز در فعالیت فروش خارجی  کاهش نوسانات نر شرکت های صادراتی نیز نقش مهمی در 

شرکت ها داشته است.
در  ارز  خ  نر نوسانات  و  بین المللی  بهادار  اوراق  بین  رابطه   )2017( دیگران3  و  کارپورال 
آنها  نتایج  کردند.  بررسی  را  بازارهای در حال ظهور آسیا در طول دوره زمانی 1993-2015 
کشورهای آسیایی  خ ارز با درجه سهام )اوراق قرضه( برای  نشان داد نوسانات زیاد )کم( نر
کنترل سرمایه به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد ثبات در بازار ارز مجموعه  در ارتباط است و 
خ ارز بر  کشورهای مورد بررسی پیشنهاد شد. سنادزا و دیابا4 )2017( به بررسی نوسانات نر
کشورهای منتخب آفریقای جنوبی در دوره زمانی 2014-1993 پرداختند. نتایج آنها  تجارت 
روی  بر  منفی  اثر  اما  ندارد  توجهی  قابل  اثر  واردات  روی  بر  ارز  خ  نر نوسانات  که  داد  نشان 
بی و بوکپین5 )2017( به بررسی رابطه بلندمدت قیمت نفت  صادرات داشته است. منسا، اُ
کشورهای وابسته به نفت پرداختند. نتایج آنها نشان  خ ارز ایاالت  متحده برای برخی از  و نر
کشورهای صادرکننده  نفت  خ ارز برای  که رابطه  تعادلی بلندمدتی بین قیمت نفت و نر داد 

وجود دارد. 
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کشورهای  به  استرالیا  بر جریان صادرات  و درآمد  ارز  نرخ  نوسانات  چی و چنگ1 )2016( 
که درآمد  آسیایی را برای داده های فصلی 2013- 2000 مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد 
که  کوتاه مدت و درازمدت بوده، به این معنا  واقعی؛ عاملی مهم بر میزان صادرات دریایی در 
است.  بوده  آسیایی  تجاری  شرکای  اقتصادی  رشد  به دلیل  عمدتًا  استرالیا  دریایی  صادرات 
کثر موارد اثرات طوالنی مدت و قابل  توجهی بر حجم صادرات  همچنین نوسانات نرخ ارز در ا
کشورهای آسیایی داشته است. سکات2 )2016( عدم تعادل نرخ ارز و تنوع  دریایی استرالیا به 
صادرات در کشورهای در حال  توسعه را مطالعه و نشان داد که عدم تعادل نرخ ارز و کاهش اعتماد 
در شفافیت های اطالعاتی دولت، بر سهم تولیدکنندگان در کل صادرات تأثیر می گذارد و بین تنوع 
گا3 )2016(  کامپوس و برا گلیو،  صادرات در تولید نیز هیچ گونه ارتباطی با نرخ ارز وجود ندارد. سونا
اثرات سیاست های نرخ بهره و ارز را بر صادرات کشور برزیل مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشانگر 
کاهش رقابت بیرونی تولیدات برزیل بر اثر نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مهم در تجارت 
کشور بود. براساس نتایج مطالعه به اهمیت بیشتر بخش تولید و نرخ ارز در یک محیط  این 
کید شد. لی، ما و زو4 )2015( نیز به بررسی تحرکات نرخ  رقابتی در راستای ارتقای رشد اقتصادی تأ
کنش صادرکننده ها به تغییرات نرخ ارز  که وا کشور چین پرداختند و نشان دادند  ارز بر صادرات 
بسیار جزئی است. عالوه بر این، نشان دادند که صادرکنندگان با بیشترین میزان بهره وری نسبت 
به بازار، از سایر منابع ناهمگونی مانند شدت واردات، هزینه های توزیع، سطح درآمد کشورهای 

مقصد و همچنین مالکیت خارجی در امان هستند.

۲. روش تحقیق
ارزش  افزوده  و  صادرات  بر  آن  آثار  و  ارز  خ  نر نوسانات  بررسی  به  دارد  سعی  حاضر  مطالعه 
زمانی  دوره  در  ساختاری  برداری  خودرگرسیون  الگوی  از  استفاده  با  ایران  صنایع  غذایی 

1. Chi and Cheng
2. Sekkat
3. Sonaglio, Campos and Braga
4. Li, Ma and Xu
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ارز،  خ  نر نوسانات  ایران،  صنایع  غذایی  بخش  صادرات  متغیرهای  بپردازد.   1350-1393
خ تورم و رابطه مبادله با توجه به الگوی سرنیس و دیگران1 )2011( هستند.  ارزش  افزوده، نر

تمام متغیرها از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شده اند.
را  آن(  خود  نه  )و  ارز  خ  نر نوسانات  تا  دارد  سعی  نظر  مورد  تحقیق  اینکه  به  توجه  با 
کوتاه و بلندمدت به کار برد؛ ازاین رو سعی شد تا متغیر  به عنوان متغیر برای تخمین روابط 
از  مختلف  مطالعات  در  شود.  استخراج  موجود  روش های  از  استفاده  با  ارز  خ  نر نوسانات 
که به طور کلی  خ ارز استفاده شده است  معیارهای متفاوتی برای محاسبه نوسان پذیری نر
خودرگرسیون،  انباشته  متحرک  میانگین  الگوهای  مطلق2،  خطای  حداقل  به  می توان 
کرد )کرباسی و احمدی، 1389(. همچنین مطالعات اوزتورک4 )2006(،  GARCH3 و... اشاره 

که هیچ گونه مبنای نظری مبنی بر  بیان می دارند  و ورگیل6 )2002(  وست5 )2006(  کالرک و 
ارجحیت یک شاخص بر دیگری وجود ندارد و شیوه محاسبه و فرمول سازی آن تا حدودی 
کردن بی ثباتی ها  کّمی  به سلیقه شخصی محققان منوط است. بر این اساس و به منظور 
خ ارز بر صنایع   خ ارز، الگوی GARCH به کار برده شد تا اثر متغیر نوسانات نر و نوسانات نر
برآورد شده و تمام   Stata14 غذایی سنجیده شود.7 تخمین الگو نیز با استفاده از نرم افزار 
 )1( اقتصادسنجی معادله  لگاریتمی در مدل  رابطه مبادله8 به صورت  به  جز متغیر  متغیرها 
آورده شده اند. بر این اساس، مدل تحت بررسی با توجه به الگوی سرنیس و دیگران )2011( 

به صورت ذیل تشریح شده است:

1. Serenis  and etal
2. Median Absolute Deviation (MAD(
3. Structural Vector Autoregressive (SVAR(
4. Ozturk
5. Clark and West
6. Vergil

کالم از بیان معادله سازی آن خودداری شده است. 7. به منظور اطاله 
تعریف  آن  برای  طبیعی  لگاریتم  گرفتن  است،  شده  منفی  سال ها  از  برخی  در  مبادله  رابطه  متغیر  مقادیر  چون   .8

گرفتن لگاریتم از آن، خودداری شده است. نمی  شود. بنابراین از 
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Lexpfood=α +α Lexchangrate+α Lval tinflat2 ionrd atuead +α L  +α tot+ε0 1 4e3  )1(

 ، Lvalueadd  ، Lexchangrate  ، Lexpfood متغیرهای  معادله  این  در 
tot به ترتیب برابر با لگاریتم طبیعی صادرات صنایع غذایی، نوسانات  inflatiL و onrate

کل در ایران برای دوره  خ تورم و رابطه مبادله  خ ارز، ارزش  افزوده بخش صنایع غذایی، نر نر
زمانی 1393-1350 هستند.

گی های رویکرد سیمز )1980( در مدل های خودرگرسیون برداری1 این است  یکی از ویژ
کارشناسان اقتصادسنجی  که تمام متغیرها به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار می گیرند و 
مدل های  واقع،  در  نمی کنند.  اعمال  آن  در  را  غیرقابل  قبولی2  تشخیص  قید  هیچ گونه 
از متغیرهای  اثرهای بین یک مجموعه  ابزاری برای بررسی  خودرگرسیون برداری به عنوان 

کلی به صورت معادله زیر تعریف می شوند: که در حالت  اقتصادی به شمار می آیند 

ttt eXAAX ++= −110   )2(
iA به ترتیب متغیرهای الگو، وقفه های هر متغیر،  te و   ، 1tX −  ، tX در این معادله؛ 
جمله خطای هر معادله و ضرایب هر متغیر به شمار می آیند. در واقع، هر بار یکی از متغیرها 
به عنوان  دیگر  متغیرهای  می گیرد؛  قرار  معادله  چپ  سمت  در  وابسته  متغیر  به عنوان 
الگو  وارد  خود  وقفه های  همراه  به  متغیرها  این  می کنند.  ایفا  نقش  توضیحی  متغیرهای 

می شوند و عدد وقفه، برای وقفه سایر متغیرها نیز به کار برده می شود.
که این رویکرد،  که همواره به الگوی خودرگرسیون برداری وارد بوده این است  انتقادی 
تفسیر  هیچ گونه  الگو  این  چولسکی  تجزیه  در  اخالل  جمالت  و  ندارد  اقتصادی  مبنای 
که اقتصاددانان در تخمین  البته تنها نقشی   .(Boiciuc, 2015( مستقیم اقتصادی ندارد 
که باید در مدل  مدل خودرگرسیون برداری پیشنهاد می کنند؛ تعیین نوع متغیرهایی است 
وارد شود. مدل خودرگرسیون برداری دومتغیره به صورت معادله های )3 و 4( آورده می شود:

 yttttt zybzby ωγγ +++=+ −− 1121111012  )3(

1. Vector Autoregressive (VAR(
2. Incredible Identification Restriction (IIR)
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21 20 21 1 22 1t t t t ztb y z b γ y γ z ω       )4(
ح نوشت: که می توان آن را در قالب معادالت )5 و 6( به  این شر

y a a y a z et t t t= + + +− −10 11 1 12 1 1   )5(
z a a y a z et t t t= + + +− −20 21 1 22 1 2   )6(

از اجزای  ترکیبی   e2t و   e1t ضرایب تعریف  شده در معادله و دو جزء خطای   αij مقادیر 
خطای  از  عبارت اند  ترکیبی  شوک های  یا  و  اخالل  جمالت  این  هستند.   wzt و   wyt اخالل 
پیش بینی یک دوره ای yt و zt که فاقد هرگونه تفسیر ساختاری هستند. تفاوت مهمی در میان 
استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری به منظور پیش بینی و یا استفاده از این مدل ها 
که در معادالت اصلی، جمالت e1t و  جهت تحلیل های اقتصادی وجود دارد و آن این است 
گر هدف فقط پیش بینی متغیرها باشد؛ اجزای خطای  e2t خطاهای پیش بینی هستند و ا

گر خواسته شود تا توابع عکس العمل آنی و  پیش بینی چندان مهم نخواهد بود. از طرفی، ا
کرد و فقط جمالت  تجزیه واریانس تفسیر شوند؛ از خطاهای پیش بینی نمی توان استفاده 
گیرند.  قرار  استفاده  مورد  باید   wzt و   wyt یعنی  عبارتی شوک های ساختاری  به  یا  و  اخالل 
از نظریه  برای حل این مشکل، رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در جهت استفاده 
جمالت  از  ساختاری  اخالل  جمالت  استخراج  برای  چولسکی  تجزیه  به  جای  اقتصادی 
)Binning, 2013; Boiciuc, 2015). بنابراین می توان این  e2t پیشنهاد شد  e1t و  پسماند 
بین  همبستگی  وجود  به دلیل  برداری،  خودرگرسیون  مدل های  در  که  پذیرفت  را  اصل 
اعتبار  از  متغیرها  سایر  بر  شوک  یک  پیامد  بررسی  مختلف؛  معادله های  در  اخالل  جمالت 
ساختاری  برداری  خودرگرسیون  الگوی  از  استفاده  اساس،  این  بر  نیست.  برخوردار  کافی 
به دلیل عدم همبستگی بین جمالت اخالل در معادالت مختلف، امکان بررسی اثر هر شوک 
برای مدل سازی  را  گوانینی1 )1992( روشی  راستا  این  فراهم می کند. در  به صورت منفرد  را 
که مبتنی بر تخمین روابط بین  کرد  جمالت اخالل برمبنای تحلیل های اقتصادی پیشنهاد 

1. Giannini
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در  روش،  این  توضیح  برای  است.  اقتصادی  مدل  یک  بر اساس  ساختاری  اخالل  جمالت 
در   ))7( معادله  )در  ساختاری  اخالالت  و  پیش بینی  خطاهای  بین  رابطه  بررسی  به  ابتدا 
که در این معادله، طول  یک مدل خودرگرسیون برداری با n متغیر پرداخته می شود. ازآنجا

گرفته شده است: وقفه ها وارد نمی شود؛ مدل مرتبه اول معادله )7( با n متغیر در نظر 

ttt XBX ω+Γ+Γ= −110   )7(

 )2( معادله  از  چندمتغیره  تعمیم  شود؛  ضرب   B-1 در  چپ  سمت  از   )7( معادله  گر  ا
به صورت ذیل به دست خواهد آمد:

1 1 1
0 1 1Γ Γt t tX B B X B ω  

    )8(

tt تعریف شود؛ معادله  Be ω1−= و  1
1

1 Γ= −BA 0 و 
1

0 Γ= −BA 1A و et به صورت   ، 0A گر  ا
)2( به دست خواهد آمد. آنچه اهمیت دارد؛ استفاده از مقادیر مشاهده  شده et و اعمال قیودی 
t است. برای حل مسئله تشخیص، به  tBe=ω wt از معادله  بر معادالت به منظور استخراج 
حداقل  روش  از  استفاده  با  و  می شود  پرداخته  مجهول  مقادیر  محاسبه  و  معادالت  تخمین 

کوواریانس Σ به صورت معادله )9( به دست می آید: مربعات معمولی1، ماتریس واریانس 
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هر یک از عناصر ماتریس در معادله )9( بر اساس فرمول زیر تشکیل شده

1. Ordinary Least Squares (OLS(
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 عنصر متمایز است.






 +
2

2 nn ∑ متقارن است؛ فقط دارای  که ماتریس از آنجا

که در معادله )9( عناصر قطری ماتریس B ، همه برابر با یک هستند؛ این  با این فرض 
نیز در مدل   var(ωit( مقدار مجهول   n nn مقدار مجهول خواهد بود.  −2 ماتریس دارای 
) می شود.  ) 22 nnnn =+− با  که درمجموع، مقادیر مجهول برابر  ساختاری وجود دارد 
قید   

2
((

2
(( 22

2 nnnnn −
=







 +
− تعداد  می بایست  مجهول  مقدار   n2 تعیین  به منظور  کنون  ا

فوق،  معادالت  در  چولسکی  تجزیه  شود.  اعمال  معادالت  بر  تشخیص،  مشکل  حل  برای 
که تمامی عناصر باالی قطر اصلی ماتریس B برابر با صفر باشند به طوری که  مستلزم آن است 

کرد: bبتوان آن را به صورت معادله )10( تعریف  b b b
b b b
b b

b

n

n

n

n

12 13 14 1

23 24 2

34 3

1

0
0

0

= = = = =

= = = =
= = =

−

...
...

...
...

nn = 0

 )10(

 






 −
2

2 nn تمامی عناصر باالی ماتریس برابر با صفر هستند و چنانچه تعداد قیود برابر با 
برای  کافی  شرط  قید،   







 −
2

2 nn اعمال  البته  بود.  خواهد  مشخص  دقیق  معادله  باشد؛ 
آن  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  مهمی  نکته  بلکه  نیست   wt و   B بودن  مشخص  دقیقًا 
که تجزیه چولسکی تنها یک نوع قید تشخیص به شمار می آید. برای به دست آوردن  است 
که بایستی محدودیت روی  کوتاه مدت بین متغیرها؛ به دو ماتریس A و B نیاز است  روابط 
پارامترهای هر ماتریس مشخص شود. محدودیت های چولسکی در سیستم برای هرکدام از 

ماتریس های A و B به شیوه زیر اعمال شده است.
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در هر ماتریس نقطه ها ).( بیانگر محدودیت هاست و با اعمال هر محدودیت، از تأثیرات 
هم زمان هر متغیر بر سایر متغیرها خودداری می شود. 

3. نتایج تحقیق
 1 جدول  در  تا  است  شده  سعی  نظر  مورد  آزمون های  و  الگو  برآورد  از  قبل  قسمت  این  در 

آمارهای توصیفی هر یک از متغیرهای مورد بررسی در مطالعه بیان شوند. 

جدول 1. آمارهای توصیفی متغیرهای به کار برده شده در بازه زمانی 1350-1393
کثرحداقلانحراف معیارمیانگینواحدنام متغیر حدا

Expfood*59023/1239580/9726532/4881505/6میلیارد ریال
Exchangrate**4884/2777789/36965/5730914/85ریال
Valueadd***18830/2711115/017303/8650868/4هزار میلیارد ریال

Inflationrate****18/1188/9324/19549/655درصد
Tot*****0/961/130/460/48واحد

* صادرات صنایع  غذایی. 
خ ارز.  ** نر

کاالی  کاالهای واسطه ای افزوده می شود و به تولید مربوط است و نه یک  که در فرایند تولید به ارزش  *** ارزش  افزوده؛ ارزشی است 
.(Gilchrist, 2018( خاص

کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها را بیان می کند )بانک مرکزی، 1398(. خ تورم؛ معیار سنجش تغییرات قیمت  **** نر
گاه  کشور را نشان می دهد. هر  کاالهای صادره از همان  کشور به بهای  کاالهای وارد شده به یک  ***** رابطه مبادله؛ مقایسه بهای 
گرفته  کاالهای وارده تقسیم شود و حاصل در 100 ضرب شود )یا همان واحد در نظر  کاالهای صادره به شاخص بهای  شاخص بهای 
کمتر از 100 درصد )یا واحد( شود به  کشور و چنانچه  شود(، چنانچه نتیجه بزرگتر از 100 درصد )یا واحد( باشد رابطه مبادله به نفع آن 

.(Adler, Magud and Werner, 2018( کشور است زیان آن 
مأخذ: یافته های تحقیق.

کثر و حداقل مقدار صادرات صنایع  غذایی در طول  که جدول 1 نشان می دهد حدا همان طور 
دوره 1393 - 1350 به ترتیب برابر با 81505/6 و 26532/48 میلیارد ریال در طول دوره بوده است. 
کشور به ترتیب برابر با 65/57 ریال و 30914/85 ریال در طول  کمترین و بیشترین میزان نرخ ارز در 
دوره مورد نظر بوده است. همچنین بیشترین ارزش  افزوده برابر با 50868/4 میلیارد ریال است. 
کمترین نرخ تورم نیز در دوره زمانی مورد نظر برابر با 4/2 و بیشترین مقدار برابر با 49/6 درصد بوده 
کثر و حداقل برای رابطه مبادله به ترتیب برابر با 0/48 و 0/46 واحد است. است. همچنین مقادیر حدا
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به تبع انجام هرگونه برآورد در روش های اقتصادسنجی، مشروط به حصول اطمینان از ایستایی 
که رگرسیون مورد نظر  گفت  متغیرهاست. چنانچه متغیرهای مورد بررسی ناایستا باشند، می توان 
ساختگی و ضرایب و آماره های آن در داده های سری زمانی فاقد اعتبار است )Perron, 2017). در ادامه 

ابتدا ایستایی و نا ایستایی متغیرها بررسی و سپس به سایر آزمون های مرتبط با الگو پرداخته می شود.

۱-3. ایستایی متغیرها
یک  بار  با  که  هستند  واحد(  )ریشه  تصادفی  روند  یک  حاوی  اغلب  اقتصادی  متغیرهای 
یک بار  از  بعد  و  بوده  غیرایستا  که  متغیرهایی  می شود.  حذف  مذکور  روند  تفاضل گیری 
با  که  هستند   I(1( یا  یک  درجه  از  انباشته  می شوند؛  ایستا  متغیر  به  تبدیل  تفاضل گیری 
استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر1 می توان به خواص آماری متغیرها جهت ایستایی 
یا ناایستایی پی برد. جدول 2 شامل نتایج متغیرها با آماره دیکی - فولر در سطح و تفاضل 

مرتبه اول برای بررسی ایستایی )مانایی( است.

جدول 2. نتایج حاصل از انجام آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته در سطح و تفاضل مرتبه اول
درجه هم انباشتگیوضعیتآماره احتمالدیکی – فولر تعمیم یافتهمتغیرها

lexpfood-2/0910/248نا ایستاI (1(
ΔLexpfood-6/9530/000ایستاI (0(

Lexchangrate-1/8010/379نا ایستاI (1(
ΔLexchangrate-6/5390/000ایستاI (0(

Lvalueadd2/4760/998نا ایستاI (1(
ΔLvalueadd-3/9500/001ایستاI (0(

Linflationrate-1/7730/564نا ایستاI (1(
ΔLinflationrate-4/0810/001ایستاI (0(

Tot-1/0890/422نا ایستاI (1(
ΔTot-3/0890/027ایستاI (0(

مأخذ: همان.

1. Augmented Dickey- Fuller (ADF(
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که نتایج جدول 2 نشان می دهد تمامی متغیرها در سطح، نا ایستا و با یک  بار  همان گونه 
تفاضل گیری )تفاضل گیری مرتبه اول( ایستا می شوند. بنابراین تمامی متغیرها، انباشته از مرحله 
که نشان می دهد  اول هستند. البته در نمودار 2 آزمون هم جمعی بین متغیرها آورده شده است 
متغیرها در بلندمدت با همدیگر هم جمع هستند و رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید می شود.

نمودار 2. نتایج حاصل از آزمون هم جمعی1

-20
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مأخذ: یافته های تحقیق.

پس از ایستایی متغیرها، وقفه بهینه الگو تعیین می شود. جدول 3 بر اساس معیارهای 
تعیین  به  بیزین5   - شوارتز  و  کوئین4   - هانان  کائیک3،  آ احتمال2،  نسبت  اطالعاتی 
و  ایوانو  نتایج  وقفه  طول  تعیین  با  ارتباط  در  دارد.  اشاره  الگو  در  وقفه  طول  مناسب ترین 
کمتر از 120، مناسب ترین معیار،  که در نمونه های با حجم  کیلیان6 )2005( بیان می کنند 

1. Co-integraition Test
2. Likelihood- Ratio
3. Akaike Information Criterion (Aic(
4. Hannan- Quinn Information Criterion (Hqic(
5. Schwars- Bayesian Information Criterion (Sbic(
6. Ivanov and Kilian
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بر اساس یک مطالعه  نیز  پلوبرگر1 )1994(  و  بیزین است. فیلیپس   - معیار اطالعاتی شوارتز 
گزینش وقفه های مختلف؛ معیار شوارتز - بیزین مناسب تر از  که در  شبیه سازی نشان دادند 
کائیک است. به هرحال با توجه به نتایج جدول ذیل، وقفه 1 به عنوان مناسب ترین  معیار آ

وقفه برای الگو انتخاب شد.

جدول 3. آزمون تعداد وقفه های بهینه

LLLRdfPAICHQICSBICوقفه

0-1130/0161/35261/42861/569

1-1024/4211/23*250/00056/994*57/454*58/300*

2-10008/9730/85250/19457/51258/35659/906

* انتخاب وقفه بهینه.
مأخذ: همان.

علیت  رابطه  متغیرها،  از  هرکدام  برای  گانه  جدا به طور  است  شده  سعی   4 جدول  در 
بین متغیرها ذکر شود. نتایج علیت به دست آمده به طور خالصه در پایین جدول بیان شده 

است.

جدول 4. رابطه علیت )گرنجر( میان متغیرها
chi2dfProb > chi2سایر متغیرهامتغیر

LexpfoodLexchangrate10/24620/006*
LexpfoodLvalueadd8/09720/017*
LexpfoodLinflationrate3/76620/152
LexpfoodTot9/58820/008*
LexpfoodAll32/84580/000

LexchangrateLexpfood0/45920/795
LexchangrateLvalueadd5/45920/061*
LexchangrateLinflationrate1/38920/499

1. Phillips and Ploberger
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chi2dfProb > chi2سایر متغیرهامتغیر

LexchangrateTot1/35920/507
LexchangrateAll11/21980/190

LvalueaddLexpfood0/20120/904
LvalueaddLexchangrate3/43020/180
LvalueaddLinflationrate1/94520/378
LvalueaddTot1/43520/488
LvalueaddAll4/98280/760

LinflationrateLexpfood0/54920/760
LinflationrateLexchangerate0/45920/795
LinflationrateLvaueadd0/60320/740
LinflationrateTot0/60520/739
LinflationrateAll1/99980/981

TotLexpfood1/53120/465
TotLexchangrate5/95420/051*
TotLvalueadd0/80020/670
TotLinflationrate3/88520/143
TotAll10/28380/246

خالصه علیت های موجود بین متغیرها
Lexchangrate→Lexpfood

Lvalueadd→Lexpfood
Tot→Lexpfood

Lvalueadd→Lexchangrate
Lexchangrate→Tot

→ : علیت یک طرفه به متغیر مورد نظر* معنا داری تا سطح 10 درصد را نشان می دهد.

مأخذ: همان.

که متغیر صادرات صنایع  غذایی با متغیرهای نوسانات  نتایج جدول 4 نشان می دهد 
خ ارز، ارزش افزوده و رابطه مبادله دارای روابط عّلی یک طرفه است. به عبارتی صادرات  نر
مبادله  رابطه  و  افزوده  ارزش  در  تغییر  ارزی،  نوسانات  بروز  باعث  ایران  در  صنایع  غذایی 
که جهت افزایش صادرات صنایع  غذایی؛ با توجه  می شود. این نتیجه حاصل از این است 
کیفیت و بسته بندی های متناسب با استانداردهای بین المللی و جهانی، ارزش  به ارتقای 
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افزوده بیشتری ایجاد می کند و از طرفی موجب بهبود در رابطه مبادله می  شود. همچنین 
دارد.  یک طرفه  علیت  رابطه  غذایی  صنایع   بخش  ارزش  افزوده  با  ارز  خ  نر نوسانات  متغیر 
این  به  و  است  یک طرفه  علیت  دارای  ارز  خ  نر نوسانات  متغیر  با  نیز  مبادله  رابطه  متغیر 
خ ارز اثر می گذارد اما اثر نمی پذیرد. به عبارت دیگر تغییر در  که بر متغیر نوسانات نر معناست 
کاهش در آن  خ ارز را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب افزایش یا  رابطه مبادله، نوسانات نر

می شود.
بررسی می شوند. در  برداری ساختاری  الگوی خودرگرسیون  کوتاه مدت  نتایج  کنون  ا
که در سطر دوم؛ درصد  این مطالعه محدودیت اعمال  شده در ماتریس A، به این معناست 
ناخالص  تولید  ارزش  افزوده،  در  تغییر  باعث  هم زمان  به طور  ارز  خ  نر نوسانات  در  تغییرات 
داخلی سرانه و رابطه مبادله نخواهد شد و فقط تغییر در صادرات غیرنفتی را در نظر می گیرد. 
و   A ماتریس های  برای  ساختاری،  برداری  خودرگرسیون  مدل  تخمین  از  حاصل  خروجی 

بیانگر  و   می شود 
2 25 5 10
2 2

n n   − −
= =   

   
با  برابر  به مدل؛  با محدودیت عرضه  شده   B

کوتاه مدت متغیرها بر روی  اثر  که معادله دقیقًا مشخص است. ماتریس مقادیر  این است 
صادرات غیرنفتی را می توان به صورت ماتریس های A و B نشان داد.

1 0 0 0 0
0.099 1 0 0 0

208.017 44.989 1 0 0
0.012 0.009 0.000 1 0
26.495 91.557 3.493 36.734 1

A

 
 − 
 = − −
 − − 
 − − 

3.702 0 0 0 0
0 3.766 0 0 0
0 0 2007.391 0 0
0 0 0 0.385 0
0 0 0 0 53489.38

B

 
 
 
 =
 − 
 − 
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بر  ارز  خ  نر نوسانات  متغیر  کوتاه مدت  اثر  مقدار  که  می دهد  نشان   A ماتریس  نتایج 
کوتاه مدت؛ اثرگذاری متغیر  که در  صادرات صنایع  غذایی برابر با 0/099- است، بدین معنا 
خ ارز )به غیر از متغیرهای دیگر( بر روی صادرات صنایع  غذایی دارای رابطه ای  نوسانات نر
خ ارز بر صادرات صنایع  کوتاه مدت هم زمان ارزش  افزوده و نوسانات نر منفی است. مقدار اثر 
کوتاه مدت هم زمان بر  که اثر   غذایی برابر با 44/989- و 208/017- است و بیانگر این است 
خ ارز ارتباطی منفی با صادرات صنایع   صادرات صنایع غذایی، در ارزش  افزوده و نوسانات نر
خ تورم، ارزش  افزوده و  کوتاه مدت هم زمان سه متغیر نر غذایی دارد. همچنین مقدار اثرات 
خ ارز بر صادرات صنایع غذایی، به ترتیب برابر با 0/000، 0/009- و 0/012- است.  نوسانات نر
خ  خ تورم و ارزش افزوده؛ این ارتباط منفی بین نوسانات نر گرفتن اثرات نر به عبارتی با در نظر 
خ تورم و ارزش افزوده نیز  ارز و صادرات صنایع  غذایی همچنان برقرار می ماند و متغیرهای نر

کرد. به ترتیب ارتباطی مثبت و منفی با صادرات صنایع  غذایی ایجاد خواهند 
تورم،  خ  نر مبادله،  رابطه  متغیر  چهار  هم زمان  کوتاه مدت  اثرات  مقدار  نهایت  در 
با  است  برابر  به ترتیب  صنایع  غذایی  صادرات  روی  بر  ارز  خ  نر نوسانات  و  ارزش افزوده 
36/734، 3/493، 91/557- و 26/495- استخراج شده است. این مسئله نشان می دهد 
گیرد؛ ارتباط  مادامی که اثرگذاری هر چهار متغیر مذکور بر صادرات صنایع  غذایی مدنظر قرار 
رابطه  با صادرات صنایع  غذایی به صورت مثبت و  خ تورم  رابطه مبادله و نر بین دو متغیر 

کوتاه مدت( خواهد بود. خ ارز به صورت منفی )در دوره  دو متغیر ارزش افزوده و نوسانات نر
همچنین نتایج استخراج  شده با تأثیر هم زمان چهار متغیر مستقل مذکور بر صادرات 
بر صادرات صنایع  اثر شوک  بر  که در آن  بر خروجی شکل 2 است  تأییدی  صنایع غذایی؛ 
منفی  )رابطه  کاهش  دوم  دوره  تا  ارزش  افزوده  و  ارز  خ  نر نوسانات  متغیرهای  غذایی، 
خ تورم و رابطه مبادله نیز به ترتیب تا دوره دوم و اواخر دوره اول  کوتاه مدت( و متغیرهای نر

کوتاه مدت( می یابند. افزایش )رابطه مثبت 
کنون به برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها پرداخته می شود. دستیابی به نتایج فرم  ا
ح زیر است: الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بلندمدت، نیازمند تعریف معادله )11( به شر
y Cet t=  )11(
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با  اغلب  و  می گیرند  قرار   C ماتریس  عناصر  در  محدودیت ها  بلندمدت،  نتایج  بررسی  برای 
به  توجه  با  این مطالعه،  در   C ماتریس  عنوان محدودیت های حذفی1 شناخته می شوند. 

متغیرهای مورد نظر به صورت زیر تعریف شده است:
1 0 0 0 0

1 0 0 0
1 0 0

1 0
1

C

 
 
 
 =
 
 
  

که نتایج حاصل از آن به شیوه ماتریس C در معادله )12( برآورد شده است:

1 0 0 0 0
2.190 1 0 0 0
3.967 0.258 1 0 0
2.441 0.467 0.027 1 0
0.233 2.887 6.070 39.612 1
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 )12(

خ  نر نوسانات  متغیر  بلند مدت  اثر  مقدار  می دهد  نشان  فوق  ماتریس  بلندمدت  نتایج 
ارزش  افزوده  بلندمدت هم زمان  اثر  با 2/190 است. مقدار  برابر  بر صادرات صنایع  غذایی  ارز 
خ ارز بر صادرات صنایع  غذایی برابر با 0/258 و 3/967 است و بیانگر این است  و نوسانات نر
که اثر بلند مدت هم زمان بر روی صادرات صنایع غذایی، در هر دو متغیر دارای رابطه مثبت با 
خ تورم، ارزش  افزوده  صادرات صنایع  غذایی است. مقدار اثرات بلندمدت هم زمان سه متغیر نر
خ ارز بر صادرات صنایع غذایی، به ترتیب برابر با 0/027، 0/467و 2/441 است.  و نوسانات نر
خ تورم، ارزش  افزوده و نوسانات  اثرات بلندمدت هم زمان رابطه مبادله، نر در نهایت، مقدار 
با 39/612، 6/070، 2/887 و 0/233  برابر  به ترتیب  بر روی صادرات صنایع  غذایی  ارز  خ  نر

1. Exclusion
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صنایع  صادرات  روی  بر  متغیر  چهار  هم زمان  اثر  برای  بلندمدت  نتایج  که  همان طور  است. 
 غذایی نشان می دهد؛ تمامی متغیرها در بلندمدت ارتباطی مثبت با صادرات صنایع  غذایی 
کرد و اثری مثبت بر این متغیر بر جای می گذارند. صحت این نتایج را می توان در  پیدا خواهند 
شکل 2 با توجه به اینکه تمامی متغیرها در دوره های بیشتر با روند مثبتی رو به تعادل می روند 
که صادرات صنایع  گویای این است   C کرد. همچنین نتایج بلندمدت در ماتریس  مشاهده 
خ ارز افزایش می یابد و از طرفی این نوسانات می توانند   غذایی به طور مستقیم با نوسانات نر
که نوسانات  کرد  اذعان  بلندمدت می توان  نتایج  با توجه  بنابراین  کنند.  را محدود  صادرات 
خ ارز اثرات مستقیم و مثبتی بر صادرات صنایع  غذایی )البته در یک دوره بلندمدت( خواهد  نر
که نتایج تحقیق  خ ارز متفاوت است و همان گونه  خ ارز با نر که نوسانات نر گفت  داشت. باید 
از  افزایش و  را  کوتاه مدت، حجم صادرات  ارز فقط در دوره اول  خ  نشان می دهد؛ نوسانات نر
که فعالیت  کاهش می دهد. به عبارت دیگر فقط در دوره اول است  آن به بعد حجم صادرات را 
فعالیت  از  مجدداً  اول؛  دوره  گذشت  از  بعد  اما  می شود  واردکنندگان  از  بیشتر  صادرکنندگان 
خ ارز به ویژه بعد از دوره  اول، حجم صادرات صنایع   کاسته می شود. بنابراین نوسانات نر آنها 
کیفیت و  کاهش می دهد. اما در بلندمدت با توجه به تشویق صادرکنندگان به ارتقای  غذایی را 
خ ارز بر صادرات آنها مثبت می  شود  بسته بندی های محصوالت صنایع  غذایی؛ اثر نوسانات نر
خ ارز در بلندمدت باعث  و فضای رقابتی برای صادرکنندگان ایجاد می کند. در واقع نوسانات نر
که از ریسک پذیری باالتری برخوردارند در این فضای رقابتی بمانند. می شود تا صادرکنندگانی 
کوتاه و بلندمدت در الگوی ساختاری؛ سعی شده  در مطالعه حاضر عالوه بر بررسی روابط 
است تا توابع عکس العمل آنی متغیرها نیز برآورد شود. از جمله فواید توابع عکس العمل آنی، 
که در شکل 1 و 2 ترسیم  تجزیه وتحلیل اثرات متقابل پویا از شوک های ایجاد شده در الگو است 
خ ارز، صادرات  که شکل 1 نشان می دهد، بر اثر ایجاد شوک در نوسانات نر شده اند. همان طور 
کاهش می یابد.  تا اواخر دوره سوم،  از دوره اول به بعد  افزایش و  صنایع  غذایی در دوره اول 
کنش  وا به عبارت دیگر  می کند.  افزایش  به  شروع  خفیفی  بسیار  شیب  با  مجدداً  سوم  دوره  از 
خ ارز را می توان در دوره اول بر حجم صادرات مشاهده  صادرات صنایع  غذایی به نوسانات نر
که در همین دوره، فعالیت صادرکنندگان به مراتب بیشتر از واردکنندگان  کرد و نشان می دهد 
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که  کاهش می یابد. همچنین شکل 1 نشان می دهد  می شود اما از دوره های بعدی فعالیت آنها 
کاهش مواجه است  ارزش  افزوده از دوره اول به بعد شروع به افزایش می کند و در ابتدای دوره با 
کاهش و سپس تا دوره سوم  خ تورم را در دوره اول  خ ارز، نر که شوک در نر و مشاهده می  شود 
کاهش می دهد و به تعادل می رسد. کم،   از دوره سوم تا هشتم با شیبی بسیار 

ً
افزایش و مجددا

خ ارز و سایر متغیرهای مورد بررسی در مطالعه شکل 1. توابع آنی متغیر نوسانات نر
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مأخذ: یافته های تحقیق.

شکل 2 نیز به بررسی توابع آنی متغیر صادرات صنایع  غذایی و سایر متغیرهای مورد 
که با ایجاد شوک در متغیر صادرات صنایع  بررسی در مطالعه پرداخته است و نشان می دهد 
پنجم  تا دوره  و سپس  کاهش  اوایل دوره دوم  تا  منفی  با شیب  ارز  خ  نر نوسانات  غذایی، 
کاهش می یابد و در آخر دوره به  افزایش می یابد. از دوره پنجم به بعد با شیبی نزولی و مالیم 
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تعادل می رسد. به عبارت دیگر چنانچه در صادرات صنایع  غذایی شوکی وارد شود نوسانات 
کاهش می یابد.  

ً
کاهش، سپس افزایش و مجددا خ ارز با حالتی سینوسی، ابتدا  نر

شکل 2. توابع آنی متغیر صادرات صنایع  غذایی و سایر متغیرهای مورد بررسی در مطالعه
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مأخذ: همان.

شوک در صادرات صنایع  غذایی نیز متغیر ارزش  افزوده را با شیبی بسیار اندک در همان 
تعادل می رساند.  به  ثابت  تقریبًا  و  با شیبی مثبت  پایان دوره  تا  و سپس  کاهش  اول  دوره 
خ  همچنین با توجه به شکل 2، شوک در صادرات صنایع  غذایی موجب می شود تا متغیر نر
با  پنجم  از دوره  یابد. مجدداً  کاهش  پنجم  تا دوره  از دوره دوم  و  افزایش  تا دوره دوم  تورم 
شیبی مثبت و مالیم افزایش و سرانجام در آخر دوره به تعادل می رسد. این عالئم ممکن است 
کاهش مزیت رقابتی و عدم  که شوک در صادرات صنایع  غذایی موجب  به این دلیل باشد 
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افزایش صادرات در این صنعت  شود و با توجه به وابستگی بعضی صنایع غذایی به واردات 
نهایت  در  افزایش دهد.  اوایل دوره  در  را  تورم داخلی  کشور؛  ج  از خار اولیه  ترکیبات  و  مواد 
و  افزایش  اول  تا دوره  رابطه مبادله  تا  نیز موجب می شود  شوک در صادرات صنایع  غذایی 
کنش رابطه مبادله به  که البته وا کاهش و به تعادل برسد  سپس با شیبی منفی تا آخر دوره 

کاهش می یابد. شوک در صادرات صنایع  غذایی در طول دوره دوم با شیب تندتری 

4. جمع بندی و نتیجه گیری 
به عنوان  و  است  نمایان  به خوبی  کشوری،  هر  اقتصادی  رشد  در  تجارت  اهمیت  امروزه 
نفت، بخش  به  کشورهای متکی  بیشتر  در  اما  نگریسته می شود  آن  به  اقتصاد  موتور رشد 
صنایع  غذایی  زیرشاخه  تردید  بدون  دارد.  غلبه  بخش ها  سایر  صادرات  بر  نفتی  صادرات 
از  و  است  کشاورزی  و  صنعت  بخش  دو  بین  ارتباطات  روش های  سودمندترین  از  یکی 
برای  را  مناسبی  زمینه  همچنین  می کاهد.  مناطق  در  فصلی  و  دائمی  بیکاری های  میزان 
فرصت های  ایجاد  بهره وری،  تولیدات،  افزایش  به  و  آورده  فراهم  کشاورزی  بخش  توسعه 
کاهش نابرابری های  شغلی، تأمین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و 
منطقه ای منجر خواهند شد. بنابراین این گونه صنایع می توانند پیش نیاز استراتژی صنعتی 
قرن  در  که  کرد  اذعان  باید  طرفی  از  باشند.  کشور  در  غذایی  امنیت  تأمین کننده  و   شدن 
سیاستگذاران  و  اقتصاددانان  تفکر  و  توجه  ارز  خ  نر نوسانات  از  بیش  شاخصی  هیچ  حاضر 
کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه را به خود جلب نکرده است؛ زیرا نوسانات غیرعادی 
که ثبات اقتصاد را با چالش  کشوری است  در سیستم ارزی یکی از معضالت اقتصادی هر 
کاهش نسبی قدرت خرید در  و  به پول می شود  باعث بی اعتمادی مردم  و  مواجه می کند 
قسمت  اینکه  به  توجه  با  ایران  در  می آورد.  همراه  به  را  بین المللی  موازنه های  با  مقایسه 
عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین می شود، بنابراین دولت؛ درآمد ارزی حاصل 
که درآمد حاصل  از صادرات نفت را به درآمد بر حسب پول داخلی تبدیل می کند و هنگامی 
کسری یا مازاد بودجه  خ به طور مستقیم بر  از صادرات نفت به مراتب بیشتر می شود، این نر

تأثیر می گذارد.
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نوسانات  اثر  بررسی  در  سعی  ارز،  خ  نر نوسانات  اهمیت  به  توجه  با  نیز  حاضر  مطالعه 
خ ارز بر صادرات صنایع  غذایی ایران در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری  نر
برای دوره زمانی 1393-1350 داشت. متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق با توجه به الگوی 
خ  خ ارز، ارزش افزوده، نر سرنیس و دیگران )2011( شامل صادرات صنایع غذایی، نوسانات نر
تورم و رابطه مبادله ایران بودند. ازآنجا که در مدل های خودرگرسیون برداری، بررسی پیامد 
معادله های  در  اخالل  جمالت  بین  همبستگی  وجود  به دلیل  متغیرها  سایر  بر  شوک  یک 
از اعتبار نتایج برآورد شده بکاهد. بنابراین در این مطالعه استفاده  مختلف؛ ممکن است 
اثر شوک های هر  بررسی  ابزاری مناسب جهت  برداری ساختاری به عنوان  از خودرگرسیون 
کوتاه مدت هم زمان چهار متغیر  که آثار  کلی تحقیق نشان داد  متغیر به کار برده شد. نتایج 
بر روی صادرات صنایع غذایی  ارز  خ  نر و نوسانات  ارزش  افزوده  و  تورم  خ  نر رابطه مبادله، 
خ تورم با صادرات صنایع  غذایی  که رابطه بین دو متغیر رابطه مبادله و نر به گونه ای است 
طرفی  از  است.  منفی  ارز،  خ  نر نوسانات  و  افزوده  ارزش  متغیر  دو  رابطه  و  مثبت  به صورت 
که تمامی متغیرها در بلندمدت دارای روابط مثبت  نتایج بلندمدت بین متغیرها نشان داد 

با صادرات صنایع غذایی هستند.
خ ارز و صادرات  با توجه به هدف اصلی تحقیق سعی شد بیشتر بر اثرات بین نوسانات نر
که در اقتصاد ایران، دولت انحصار درآمدهای ارزی  صنایع  غذایی ایران پرداخته شود. ازآنجا
و در نتیجه قیمتگذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سوی دیگر وابستگی باالی اقتصاد 
خ ارز بر متغیرهای  که نوسانات نر به این درآمدها و میزان منابع ارزی؛ می توان انتظار داشت 
نتایج  ارز می تواند  خ  نر و وسیع  گسترده  نوسانات  که  گفتنی است  بگذارد.  تأثیر  اقتصادی 
مثبت و منفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی داشته باشد. ازاین رو بر اساس نتایج 
اقتصادی  صاحب نظران  و  سیاستگذاران  که  می شود  پیشنهاد  تحقیق،  این  در  بلندمدت 
حساسیت  اقتصادی  کالن  متغیرهای  بر  آن  تأثیرگذاری  نحوه  و  ارز  خ  نر سطح  تعیین  در 
اول  دوره  در  فقط  ارز  خ  نر نوسانات،  کوتاه مدت  نتایج  به  توجه  با  باشند.  داشته  بیشتری 
کاهش می دهد. بنابراین می توان  حجم صادرات را افزایش و از آن به بعد حجم صادرات را 
کوتاه مدت صادرات صنایع  غذایی را با  خ ارز در دوره های  که پدیده نوسانات نر کرد  اذعان 
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در دوره های  کاهش  این  باعث  که ممکن است  از دالیل عمده ای  کاهش مواجه می کند. 
بعدی صادرات شود، ریسک در فعالیت های مرتبط با صنایع  غذایی و عدم ثبات قیمت ها و 
که این امر با انعقاد قراردادهای خرید یا فروش محصوالت در ارتباط است.  تنظیم بازار است 
که پژوهش های آتی بتوانند اثرات ریسک و ثبات قیمت ها را بر  بنابراین پیشنهاد می شود 
روی صادرات صنایع  غذایی مورد بررسی قرار دهند. همچنین با توجه به اینکه در دوره های 
خ تورم  کنترل نر که  خ تورم بر صادرات صنایع  غذایی منفی است؛ الزم است  کوتاه مدت اثر نر

گیرد. نیز در اولویت قرار 
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