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  1حامد نجفي علمدارلو

  2سيد ابوالقاسم مرتضوي

  3كتايون شمشادي يزدي

  

  13/2/1391: تاريخ پذيرش         23/6/1390:دريافتتاريخ 
  

  چكيده

  . شودهاي تجارت، همـگرايي اقتصادي باعث افزايش تجارت و درآمد بين كشـورهاي عضو ميبر اساس تئوري

اين مقاله، سعي دارد تا عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت كشاورزي در كشورهاي حوزه اكو را با استفاده 

براي اين منظور از آمار صادرات كشورهاي عضو اكو در قالب . فضايي مورد آزمون قرار دهداز اقتصاد سنجي 

معادله صادرات كشاورزي با . استفاده شده است 2008تا  1992هاي داده هايي تابلويي در فاصله سال

هاي تابلويي هدر داد) GMM(گشتاورهاي تعميم يافته (و پويا ) اثرات ثابت و تصادفي(استفاده از روش ايستا 

  . و در دو حالت اقتصادسنجي معمولي و فضايي تخمين زده شده است

نتايج مدل تخمين زده نشان از وجود همبستگي فضايي بين كشورها بوده و از اين رو، استفاده از اين نوع 

روي  از طرف ديگر، متغيرهاي توليد ناخالص ملي، نرخ ارز و مجاورت كشورها بر. تخمين توجيه پذير است

  در مقاله پيشنهاد . صادرات محصوالت كشاورزي اثر مثبت و جمعيت كشورها اثر منفي بر روي آن دارد

گردد كه در تخمين اين معادالت مي بايد مجاورت بين كشورها را در نظر گرفت و با افزايش در نرخ ارز و مي

هاي كنترل و از طرف ديگر، سياست توليد ناخالص ملي، مباني الزم در جهت افزايش صادرات را فراهم آورد

  . جمعيت نيز اعمال گردد

  

اقتصادسنجي فضايي، صادرات محصوالت كشاورزي، كشـورهاي حـوزه اكـو، روش     :واژگان كليدي

 .هاي تابلوييايستا و پويا، داده

 JEL: F11, F13طبقه بندي 

  

                                                                                                                   
  hamed_najafi@modares.ac.ir ت مدرسيدانشگاه ترب يگروه اقتصادكشاورز ،يعياقتصاد منابع طب يدكتر يدانشجو. 1

 samortazavi@modares.ac.ir                         ت مدرسيدانشگاه ترب يار گروه اقتصادكشاورزياستاد. 2

 sh_katayoon@yahoo.com  موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستاييپژوهشگر  .3



  كتايون شمشادي يزديو سيد ابوالقاسم مرتضويدكتر، حامد نجفي علمدارلو / ...كاربرد اقتصاد سنجي  

 

50

  مقدمه -1

تجاري خود را كاهش دهد، منافع تجارت و مزيت نسبي، اگر كشوري موانع  هايمطابق با نظريه

اقتصادي حاصل از آن، نه به ساير كشورها، كه به خود آن كشور نيز خواهد رسيد، زيرا در سايه 

كنند و توليدكنندگان نيز تجارت آزاد، مصرف كنندگان به كاالي بهتر و ارزان تر دسترسي پيدا مي

  ). 1385مهرآرا،  ابريشمي و(كنند تحت فشار رقابت، كارآيي بهتري پيدا مي

شود و در شرايط كنوني، از طرفي، صادرات به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي شناخته مي

از طرف ديگر باال بردن توان صادراتي باعث . حضور در بازارهاي جهاني امري اجتناب ناپذير است

تواند همچنين ميشود و افزايش توليد ناخالص داخلي، اشتغال و بهبود كيفيت كاالهاي توليدي مي

  ). 1382زواره، (ها را بهبود ببخشد تراز پرداخت

گردد و از  امروزه بر همگان واضح است كه تكيه به درآمدهاي نفتي، كار عاقالنه اي محسوب نمي

اين رو، توجه به محصوالتي كه بتوان با آنها صادرات پايدارتري داشت، كامالً ضروري به نظر 

كشاورزي  بخش توسعه،حال در كشورهاي در اقتصادي هاي بخش ترين مهم از يكي. رسد مي

 اشتغال و اقتصادي، توسعه در مؤثري نقش غذايي، امنيت تأمين بر عالوه بخش، اين. باشد مي

 از كشور در اين كشاورزي بخش و نبوده مستثني قاعده اين از نيز يرانا. دارد كشور نفتي غير صادرات

  .است داشته نفتي غير صادرات در چشمگيري نقش همواره و باشد مي  برخوردار خاصي اهميت

در اين مطالعه، ابتدا با بيان ضرورت تحقيق، كشورهاي مورد مطالعه معرفي شده و لزوم استفاده 

در ادامه، پيشينه تحقيق . گردداز رگرسيون فضايي در تخمين تجارت محصوالت كشاورزي بيان مي

هاي پانل و استفاده از رات غيرنفتي بررسي شده و با استفاده از دادهخارجي و داخلي در مورد صاد

رگرسيون فضايي، عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت كشاورزي در كشورهاي حوزه اكو مورد بررسي 

هاي تحقيق از سايت صندوق جهاني پول، سازمان خوار و بار جهاني و سازمان داده. گيردقرار مي

  . آوري گرديده استملل متحد جمع

اي  يك سازمان اقتصادي منطقه ECO(1( سازمان همكاري اقتصادي: معرفي كشورهاي عضو اكو

نخستين بار اين سازمان را ) ميالدي 1962( 1341 در سال تركيهو  پاكستان، ايرانسه كشور . است

، ايراندر  انقالبپس از . از به كار كردآغ» دي .سي .آر«اين سازمان در ابتدا با نام  .ريزي كردند پايه

پس از  .حيات خود را از سر گرفت» اكو«با نام  1364كار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 

، تركمنستان، قزاقستان، جمهوري آذربايجان، افغانستانكشورهاي  1372، در سال شورويفروپاشي 

اكنون با ده عضو،  اين سازمان هم. نيز به سازمان اكو پيوستند تاجيكستان، و ازبكستان، قرقيزستان

و  گاز، نفتكيلومتر مربع وسعت كشورها، امكانات  8،620،697جمعيت و  نفرميليون  330حدود 

                                                                                                                   
1. Economic Cooperation Organization 
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آورده شده  2008مشخصات اين كشورها در سال  1در جدول شماره  .در اختيار داردرا  صنعت

  .است

  

  مشخصات عمومي كشورهاي عضو اكو .1جدول 

  كشورنام 
  مساحت

  )كيلومتر مربع(

  جمعيت

ميليون (

  )نفر

اميد به زندگي 

  )سال(

 صادرات كشاورزي

  )هزار دالر(

توليد ناخالص 

  ملي

  )ميليون دالر(

  GNPرشد 

 )درصد(

  3.4  1175  170  44.6  29  647500  افغانستان

  10.8  4626  364  67  8.3  88600  آذربايجان

  2.3  33819  3118  71.4  67  1635999  ايران

  3.3  13344  3029  68.2  15.5  2717300  قزاقستان

  8.4  5132  218  69.7  5.5  191300  قرقيزستان

  1.6  16389  2628  65.3  177  778720  پاكستان

  7.8  5161  215  65.7  7.5  143100  تاجيكستان

  0.65  73033  10563  72.2  78  770761  تركيه

  10.5  17017  118  68.2  5  488100  تركمنستان

  9  2791  797  72.2  28  425400  ازبكستان

  IMF & FAO ,2008: منبع

  

كوچك از آزادسازي   هاي و يكپارچگي منطقه به مثابه تجربه در جهان امروز كه همكاري

سازمان همكاري اقتصادي به لحاظ  وها قرار گرفته اقتصادي در دستوركار بسياري از دولت

ترين سازمان همكاري در منطقه محسوب  مهم ،هاي اقتصادي و منابع غني و سرشار پتانسيل

  . شود، كه ايران نيز عضو آن است مي

ي در ا سهم عمده ،دهد كه بخش كشاورزي بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو نشان مي

توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي صادراتي آنها دارد و نسبت قابل توجهي از جمعيت فعال اين 

بنابراين، اين بخش بويژه تجارت خارجي آن از اهميت . اشتغال دارندكشورها در بخش كشاورزي 

در تعيين جهت و موقعيت كلي توسعه   تواند نقش تعيين كننده كليدي برخوردار است و مي

  .اقتصادي اعضا داشته باشد

 

 ادبيات تحقيق -2

فضا  تواند با توجه بههاي تجاري در يك كشور ميهاي اقتصادي، سياستبر اساس تئوري

تغيير نمايد؛ به اين صورت كه كشورهايي كه در مجاورت و همسايگي هم قرار دارند، عموماً 
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نمايند هاي تجاري طرف ديگر تنظيم ميهاي تجاري خود را با توجه به سياستسياست

)Martincus, 2011; Gallup etal., 1999 & Wei, 2002 .(  

تواند هاي تجاري كاهش يافته و اين ميهزينهشود كه از طرف ديگر، مجاورت كشورها باعث مي

  ). Crozet & Koenig, 2004(هاي تجاري اثرگذار باشد بر روي جريان

مطالعات زيادي در مورد اثرات فضايي تجارت در دنيا صورت نگرفته است، اما از اولين مطالعات 

دارد ه كرد، كه بيان ميدر مكزيك اشار) Hanson, 1998(توان به مطالعه هانسون در اين زمينه مي

ها در تري نسبت به ساير بنگاههايي كه در نزديكي مرزهاي اياالت متحده بودند، تجارت مناسببنگاه

  .  اندمكزيك داشته

از طرف ديگر، مطالعات گوناگوني در مورد عوامل مؤثر بر صادرات غير نفتي در داخل و خارج 

نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي را بر روي ) 1373(نوفرستي و عرب مازار .  انجام گرفته است

عالوه بر متغيرهاي اقتصادي، ) 1377(دانند؛ همچنين پاكدامن صادرات غير نفتي مؤثر مي

با اين حال، طيبي و . داندمتغيرهاي اجتماعي، سياسي و حقوقي را هم بر صادرات اثر گذار مي

رسند كه چون در ايران همواره تضعيف پول ميدر مطالعه خود به اين نتيجه ) 1379(فرهادي كيا 

شكل گرفته است، بدين ترتيب كليه ... هاي متعدد ارز و هاي پيمان ارزي، نرخملي از طريق سياست

هاي ريالي و غير ريالي به صادركننده، جملگي در نرخ ارز تأثير ها و محدوديتتسهيالت، تشويق

  . شوندگذاشته و باعت تغيير در صادرات مي

نرخ ارز و نوسانات آن را بر روي صادرات محصوالت كشاورزي ) 1379(هژبر كياني و نيك اقبالي 

هاي نسبي، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و نيز قيمت) 1381(خليليان و فرهادي . داننداثرگذار مي

ر نرخ عالوه ب) 1383(شاكري . دانندمصرف داخلي را بر روي صادرات محصوالت كشاورزي مؤثر مي

   .داندوري نيروي كار و ميزان رقابت پذيري را نيز در صادرات غير نفتي دخيل ميارز و نرخ تورم، بهره

دانند، به عالوه آزادسازي تجاري را بر روي صادرات غيرنفتي مؤثر مي) 1385(ابريشمي و مهرآرا 

ارز را نيز بر روي صادرات  عالوه بر نرخ ارز و درآمد خارجيان، نوسانات نرخ) 1387(كرمي و زيبايي 

هاي عالوه بر شاخص) 1388(همچنين ابريشمي و همكاران . دانندمحصوالت كشاورزي اثرگذار مي

وري، تورم و درآمدهاي نفتي جهاني شدن، درآمد جهاني، توليد ناخالص ملي، نرخ ارز حقيقي، بهروه

  . اندرا بر روي صادرات اثر گذار تشخيص داده

براي . دانند جي، محققان عوامل گوناگوني را بر صادرات محصوالت كشاورزي مؤثر ميدر مطالعات خار

عواملي مانند ارزش صادرات، قيمت جهاني، درآمد داخلي و درآمد واقعي را بر ) Khan, 1974(خان  مثال 

و ) Pesaran etal., 1997(از طرف ديگر، در مطالعه پسران و همكاران . داند روي صادرات مؤثر مي

، عواملي مانند قيمت داخلي كاالهاي توليد شده، قيمت جهاني كاالها و )Pesaran, 1984(پسران 
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، صادرات را تابعي از نرخ ارز، )Bound, 1987(و يا باند . نرخ ارز را بر روي صادرات ارزيابي شده است

تجارت  در هزينه هاي ،  افزايش)2001(از طرفي به اعتقاد اسكويي و همكاران . داند ها و درآمد مي قيمت

  .نيز يكي از عوامل كاهش در صادرات است

، برگ استراند )Anderson, 1979(، اندرسون )Tinbergen, 1962(با بررسي مطالعات تين برگن 

)Bergrstrand, 1985( فرانكل ،)Frankel, 1993 ( و ديدرروف)Deadorff, 1995 (بيان نمود  توانمي

درآمد كشورهاي واردكننده، نرخ تعرفه و فاصله بين كشورها از مهمترين عوامل كه نرخ ارز واقعي، جمعيت و 

عوامل فوق  نيز) Kalirajan, 2007 & 2010(كليرجان .  آيندتعيين كننده صادرات غير نفتي به شمار مي

نيز عالوه بر ) 2011(همچنين خان و كليرجان . را بر روي صادرات غير نفتي مؤثر دانسته است

  . دانندهاي تجارت را نيز در صادرات غيرنفتي دخيل ميفوق، هزينه متغيرهاي

در اين مطالعه، نقش عوامل گوناگون بر روي صادرات محصوالت كشاورزي مورد بررسي قرار 

ها، سعي شده است از بيشترين متغيرهاي مهم در تخمين گيرد و با توجه به محدوديت دادهمي

  . گرددتفصيل بيان ميمدل استفاده شود كه در ادامه به 

 

  هامواد و روش -3

بار تصوير جامعي از  ، براي نخستين1پروفسور انسلين 1988در سال : اقتصادسنجي فضايي) الف

ها و اقتصادسنجي فضايي، روش« هاي اقتصادسنجي فضايي را در كتاب خود تحت عنوانواقعيت

داراي قابليت و كاربرد تكنيك مطرح شده، مدعي بود كه  ،در اين كتاب نويسنده .ارائه نمود» هامدل

و قادر است زماني كه  بودهاي و مكاني  سنجي مرسوم در مطالعات منطقه بهتري نسبت به اقتصاد

 ...و شناسي اي مانند مطالعات بازرگاني، تجاري، جمعيت و منطقه ها و مشاهدات مكاني محقق با داده

  .نجي مرسوم شودهاي اقتصادسها و روشجايگزين مدل ،روبروست 

اقتصاد . در اين تحقيق از اقتصاد سنجي فضايي براي تخمين مدل مورد نظر استفاده شده است

اي است كه داراي جزء هاي نمونهسنجي فضايي، كاربرد تكنيك اقتصاد سنجي در استفاده از داده

كه رابطه اي از اقتصاد سنجي است مكاني هستند و در واقع، اقتصاد سنجي فضايي، زير شاخه

را ) ناهمساني فضايي(و ساختار فضايي ) وابستگي فضايي يا خودهمبستگي فضايي(متقابل فضايي 

  .كندسري زماني بررسي مي - اي مقطعي يا تركيب مقطعيهاي رگرسيوني با دادهدر مدل

هاي اقتصاد سنجي هاي نمونه اي داراي جزء مكاني هستند، به كارگيري شيوهزماني كه داده

ناهمساني «و » 2وابستگي فضايي«عمومي چندان كارساز نيست، چرا كه در اين حالت، دو مساله 

                                                                                                                   
1. Anselin 

2. Spatial Dependence 
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اي داراي عنصر هاي نمونهاي است كه در دادهوابستگي فضايي پديده. رخ خواهد داد» 1فضايي

وجود داشته باشد،  iدهد، به طوري كه وقتي مشاهدات مربوط به يك محل مانند مكاني روي مي

تواند بين چندين وابستگي فضايي مي. وابسته است jهاي ديگر در مكان هاهده به مشاهداين مش

رود كه اختيار كند؛ زيرا انتظار مي  nتا  1تواند هر مقداري از مي iمشاهده رخ دهد، به طوري كه 

 هاي ديگراي مشاهده شده در يك نقطه از فضا به مقادير مشاهده شده در مكانهاي نمونهداده

هاي ها در سطح مكانناهمساني فضايي، اصطالحي است كه به انحراف بين مشاهده. وابسته باشد

اي هاي نمونهها، توزيع دادهجغرافيايي فضا اشاره دارد و به عبارت ديگر، با حركت در بين مشاهده

  .  نشانگر ميانگين و واريانس ثابتي نخواهند بود

گيرد، زيرا با در نظر ناهمساني فضايي را ناديده مي اقتصاد سنجي عمومي وابستگي فضايي و

ماركف نقض خواهد شد و در نتيجه، مي بايد از رهيافت اقتصاد سنجي  -گرفتن آنها، فروض گوس

هاي تابلويي استفاده شده است كه فرم عمومي در اين مطالعه، از روش داده. فضايي استفاده نمود

  :آن به صورت زير است

),0( 2σε

βρ

N

UXWYcY ititit

≈

+++=                  )1(  

 cباشد، مي tدر زمان  iنشان دهنده مقدار صادرات محصول كشاورزي كشور  Yitدر اين رابطه، 

ماتريس وزني فضايي  Wاز متغيرهاي توضيحي،  n×nنشان دهنده يك ماتريس  Xعرض از مبدأ، 

و  WYضريب متغير وابسته فضايي  ρاست كه معموال ماتريس مجاورت مرتبه اول است، پارامتر 

  . است Yنشان دهنده تأثير متغيرهاي توضيحي بر انحراف در متغير وابسته  βپارامتر 

در اين روش، . توان از روش مجاورت و همبستگي استفاده كردبراي تعيين ماتريس مجاورت، مي

شود و ق با هم همسايه يا مجاور هستند، ماتريس مجاورت تشكيل ميبا تعيين اينكه كدام مناط

بنابراين، با در نظر گرفتن وابستگي فضايي، واحدهايي كه داراي رابطه همسايگي يا مجاورت 

براي تشكيل روش . هاي دورتر مي بايد درجه وابستگي بيشتري نشان دهندهستند، نسبت به محل

ي وجود دارد كه مجاورت خطي، رخ مانند، فيل مانند، خطي هاي گوناگونماتريس مجاورت، روش

  . انددوطرفه، رخ مانند دو طرف و ملكه از آن جمله

در حالت تشكيل ماتريس مجاورت، عناصر روي قطر اصلي برابر صفر هستند، و عناصر ديگر بر 

ماتريس مجاورت در ادامه، . گيرنداساس اينكه كشورها، مجاور باشند يا خير، عدد يك و يا صفر مي

با . نامندمي» 2ماتريس مجاورت مرتبه اول استاندارد شده«مي بايد استاندارد شود، كه آن را 

                                                                                                                   
1. Spatial Heterogeneity 

2. Standardized first order 
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استاندارد كردن ماتريس مجاورت و سپس حاصل ضرب آن در بردار متغير وابسته، متغير جديدي 

اً آن را دهد و اصطالحشود كه ميانگين مشاهدات ناشي از مناطق مجاور را نشان ميحاصل مي

  . باشدمي 10×10در اين مطالعه، ماتريس مجارت داراي ابعاد . نامندمتغير تأخير فضايي مي

 1هاي تابلوييروش دادهبه علت نوع داده هاي مورد مطالعه،  مطالعه اين در: هاي تابلوييداده) ب

مين و نتايج هاي تابلويي، محيط بسيار مناسبي براي گسترش روش هاي تخداده. شوداستفاده مي

هاي مقطعي سري زماني براي بررسي نظري فراهم مي سازند و محققان قادر به استفاده از داده

. هاي فقط مقطعي يا فقط سري زماني وجود نداردمسايلي مي شوند كه امكان مطالعه آنها در محيط

  ): Baltagi, 2005(هاي تابلويي، روشي براي تلفيق داده هاي مقطعي و سري زماني است روش داده

)2(                  
iti

k

k

itkititit XY νµβα +++= ∑
= 2

  

  itXها مستقل از tها و iو به ازاي آن، تمام  است توزيع نرمالداراي  itvجزء اخالل كه 

هاي فردي وجود براي اين منظور، ابتدا مي بايد بررسي نمود كه آيا ناهمگني يا تفاوت .مي باشد

 دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني، از روش داده هاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش

بيان كنندة ها نيز كه  iµ.شودجهت تخمين مدل استفاده مي OLS(2(حداقل مربعات معمولي 

ظاهر  4يا اثرات ثابت 3اثرات فردي يا ناهمگني ها در كشورها هستند، در قالب اثرات تصادفي

مورد  LeamerF، با استفاده از آماره )OLS(شوند و در مقايسه با روش حداقل مربعات معمولي  مي

 5اثرات تصادفي، از آزمون هاسمن براي انتخاب بين مدل هاي اثرات ثابت و. ارزيابي قرار مي گيرند

  ).Ibid(شود استفاده مي

در نهايت، مدلي كه براي آزمون اثرات فضايي در مورد صادرات محصوالت كشاورزي در 

  : كشورهاي حوزه اكو به كار برده شده است، به صورت زير است

)3(    
itititititit WaxRERGnpPopAX εααααα +++++= 43210

  

نشان دهنده صادرات  Ax. نشان دهنده زمان است tنشان دهنده كشور و  iكه در اين رابطه، 

 RER، 2000توليد ناخالص ملي به قيمت ثابت سال  Gnpجمعيت،  Popمحصوالت كشاورزي، 

  .  باشدمتغير تأخير فضايي هر يك از كشورهاي عضو اكو مي Waxنرخ ارز واقعي، و 

                                                                                                                   
1. Panel Data 

2. Ordinary Least Square 

3. Random Effect 

4. Fixed Effect 

5. Hausman Test 



  كتايون شمشادي يزديو سيد ابوالقاسم مرتضويدكتر، حامد نجفي علمدارلو / ...كاربرد اقتصاد سنجي  

 

56







































=×

0101011000

1000001111

0000000101

1000110010

0001000111

1001001000

1100010000

0110100011

0110000100

0101100100

1010

براي تخمين . شوده ميمعادله فوق در دو حالت ايستا و پويا و به صورت لگاريتمي تخمين زد

بور، نيوي و رسن و  -بوند، آرالنو-كه توسط آرالنو) GMM(پويا، از روش تعيمم يافته گشتاورها 

براي رفع همبستگي متغير باوقفه و ساير . ولتز وايكن توسعه داده شده، استفاده شده است

دو  GMMخمين زن بوند ت -شود كه آرالنومتغيرهاي توضيحي، از ماتريس ابزارها استفاده مي

  . دهندمرحله اي را ارائه مي

 

  بحث و نتايج - 4

، مي بايد ابتدا ماتريس مجاورت را به دست آورده )Wax(جهت به دست آوردن متغير تأخير فضايي 

و سپس آن را به ماتريس مجاورت مرتبه اول استاندارد شده تبديل نمود و در نهايت، متغير تأخير 

ماتريس مجاورت براي كشورهاي حوزه اكو با روش مجاورت خطي به . فضايي را به دست آورد

  :صورت زير ارائه شده است

  

  ماتريس مجاورت كشورهاي حوزه اكو .1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وابسته ضرب شده و متغير حال با توجه به ماتريس فوق، بعد از استاندارد شدن، در مقدار متغير 

 . شودتأخير فضايي به دست آورده مي

آماره . شودليمر و آزمون هاسمن پرداخته مي Fدر ادامه، قبل از تخمين معادله، به بررسي آماره 

آورده شده است، نشان دهنده اين است كه مي بايد از روش  2ليمر، كه در جدول شماره  Fآزمون 

  . نمودپانل اقدام به تخمين داده 
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هاي تابلويي در تخمين معادلهتشخيص استفاده از داده برايFleamer آماره  .2جدول 
  

  احتمال Fمقدار آماره   

  0000/0  82/742  رگرسيون عادي

  0000/0  82/510  رگرسيون فضايي

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  

شود، هاسمن استفاده ميدو آزمون براي تشخيص استفاده از اثرات ثابت يا تصادفي از آماره كاي

باشد، آنگاه مي بايد معادله با استفاده از اثرات ثابت تخمين زده  1/0كه اگر مقدار احتمال، كمتر از 

نشان داده شده است كه بيانگر وجود اثرات ثابت در هر  3نتايج اين آزمون در جدول شماره . شود

  . دو نوع رگرسيون است

  

  نتايج آزمون هاسمن در مدل پانل ايستا .3جدول 

  احتمال دومقدار آماره كاي  

  0615/0  35/7  رگرسيون عادي

  0133/0  62/12  رگرسيون فضايي

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  

شود و در نهايت، معادله بررسي مي ADFهاي معادله با استفاده از آماره در ادامه، ايستايي داده

در دو حالت ايستا و پويا و همچنين با و بدون متغير تأخير فضايي صادرات محصوالت كشاورزي 

  :آورده شده است 4تخمين زده شده كه نتايج آن در جدول 
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  نتايج تخمين تابع صادرات كشاورزي كشورهاي حوزه اكو .4جدول 

متغير 

  وابسته

  )GMM(تخمين پويا 
  تخمين ايستا

  اثرات تصادفي  اثرات ثابت

  عادي  فضايي  عادي  فضايي  عادي  فضايي

عرض از 

  مبدأ
-  -  

75/9  

)27/3(*  

41/2 -  

)74/0(  

56/5  

)24/1(  

19/7  

)50/1(  

صادرات با 

  وقفه

44/0  

)46/6(*  

42/0  

)67/6(*  
-  -  -  -  

توليد 

ناخالص 

  ملي

56/0  

)17/3(*  

6/0  

)17/3(*  

57/0  

)72/8(*  

68/0  

)01/10(*  

64/0  

)27/4(*  

78/0  

)99/4(*  

  جمعيت
62/0-  

)9/1-(**  

4/1-  

)8/1-(**  

04/1 -  

)4/4-(*  

04/0 -  

)35/0-(  

72/0 -  

)16/2 -(**  

75/0 -  

)14/2-(**  

  نرخ ارز
11/0  

)17/4(*  

12/0  

)85/3(*  

1/0  

)81/1(**  

08/0  

)79/1(**  

07/0  

)94/1(**  

18/0  

)98/1(**  

متغير 

تأخير 

  فضايي

3/0  

)8/1(**  
-  

56/0  

)54/8(*  
-  

32/0  

)53/2(**  
-  

  74.65  
J-statistic= 

80.11 
R

2
=99%  R

2
=98%  R

2
=29%  R

2
=26%  

  122  
Instrument 

rank= 122 
DW=1.71  DW=1.70  DW=0.79  DW=0.71  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
  درصد 5و  1معني داري در سطح  **، *

  

شود كه در اين آزمون استفاده مي 1براي بررسي معتبر بودن ماتريس ابزارها، از آزمون سارگن

  . باشدهمبستگي ابزارها با اجزاء اخالل ميفرضيه صفر، حاكي از عدم 

شود كه ، مشاهد مي4، در جدول شماره GMMبا توجه به نتايج به دست آمده از روش 

از طرف ديگر، افزايش . صادرات با وقفه اثر مثبتي بر روي صادرات محصوالت كشاورزي كشورها دارد

از طرف . الت كشاورزي افزايش يابدشود كه صادرات محصودر توليد ناخالص ملي كشورها باعث مي

ديگر، جمعيت كشورهاي عضو، اثر منفي بر روي صادرات كشاورزي دارد، چرا كه با افزايش جمعيت 

شود كه صادرات كاهش خود كشورها، مصرف داخلي از كاالهاي كشاورزي افزايش يافته و باعث مي

                                                                                                                   
1. Sargan Test 
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شود كه صادرات ست، باعث ميافزايش در نرخ ارز كه به معناي كاهش ارزش پول ملي ا. يابد

  . محصوالت كشاورزي افزايش يابد، اما در مقايسه با بقيه متغيرها اثر كمتري دارد

در اقتصاد سنجي فضايي كه تخمين زده شده است، متغير تأخير فضايي مثبت و معني دار 

كشاورزي است؛ به اين معنا كه مجاورت كشورها با يكديگر، اثر مثبتي بر روي صادرات محصوالت 

اين . و در نتيجه، مي بايد با توجه به روش اقتصاد سنجي فضايي تخمين صورت پذيرد. داشته است

بدين معناست كه صادرات محصوالت كشاورزي در كشورهاي اكو، از صادرات كشورهاي عضو هم 

  . تأثير گرفته است

در اين مقاله اثر عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت كشاورزي در  :بندي و پيشنهاداتجمع

هاي تابلويي و استفاده از رهيافت اقتصادسنجي فضايي مورد كشورهاي حوزه اكو با استفاده از داده

با توجه به افزايش تالش كشورها در دسترسي به بازارهاي جهاني، اتخاذ . بررسي قرار گرفت

رسد، چرا كه رهايي از قيد و  ين زمينه بسيار ضروري به نظر ميهاي تجاري مناسب در اسياست

رسد و از بند مرزهاي جغرافيايي و حركت به سوي يك اقتصاد باز امري اجتناب ناپذير به نظر مي

اين رو، در كشورهاي حوزه اكو مي بايد با ايجاد تسهيالت در جهت حركت آزاد نيروي انساني، رفع 

هاي تجاري مناسب، ورود امكانات و تجهيزات روز و اي، اتخاذ سياستعرفهاي و غير تموانع تعرفه

ها، امكان ورود به بازارهاي جهاني را فراهم آورده و از مزاياي آن، حداكثر افزايش رقابت بين بنگاه

  . برداري را نمودبهره

رزي در كشورهاي از آنجا كه در مطالعه فوق، به بررسي تأثير مجاورت كشورها بر روي صادرات كشاو

  : گرددحوزه اكو پرداخته شده است، در نتيجه پيشنهادات زير با توجه به نتايج تحقيق ارائه مي

گردد و به عبارت ديگر، با توجه به نتايج، فرضيه وجود وابستگي فضايي در مدل تأييد مي .1

رهاي حوزه ارتباط فضايي مثبتي بين مشاهدات مربوط به جريان صادرات محصوالت كشاورزي كشو

 .تواند نتايج تورش داري به همراه داشته باشداكو وجود دارد كه عدم لحاظ كردن آن در مدل، مي

شود در تخمين مدلهاي تجاري بين كشورهاي يك حوزه، از رهيافت فضايي پيشنهاد مي .2

 .استفاده شود، تا نتايج گزارش شده به واقعيت نزديكتر باشد

كشور، داراي اثر مثبتي بر روي صادرات كشاورزي آن كشور مقدار توليد ناخالص ملي هر  .3

گردد كه با افزايش در مقدار توليد ناخالص داخلي، زمينه براي دارد و در نتيجه، پيشنهاد مي

صادرات بيشتر محصوالت كشاورزي در اين كشورها فراهم و در نهايت، درآمد كشاورزان افزايش 

 . تواند مفيد واقع گردداست تشويق صادرات ميبراي اين منظور، استفاده از سي. يابد

داري بر روي صادرات كشاورزي دارد و در نتيجه، جمعيت كشورها اثر منفي و معني .4

هاي عمومي در جهت كنترل جمعيت كشورها اقدام گردد، گردد كه با آموزش و توصيهپيشنهاد مي
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افزايش يافته و توان كشورها در  چرا كه با افزايش جمعيت داخلي، مصرف غذا و كاالهاي كشاورزي

يابد و از آنجايي كه صادر كردن يك محصول معموالً درآمد صادر كردن محصوالت كاهش مي

تواند باعث كاهش درآمد كشاورزان نمايد، در نتيجه رشد جمعيت ميبيشتري نصيب كشاورزان مي

 . شود

هاي كه در اتخاذ سياستشود با توجه به اثر مثبت نرخ ارز بر روي صادرات، توصيه مي .5

هاي الزم به خرج داده شود و در اتخاذ آنها دقت الزم به عمل آيد تا بر روي تجاري نيز حساسيت

البته الزم به ذكر است اثر اين متغير نسبت به . صادرات محصوالت كشاورزي اثر منفي نداشته باشد

  .  ساير متغيرها كمتر است

    



  1392 زييپاـ  سومـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

61

 و مĤخذ منابع

تأثير آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات؛ فصلنامه ) 1385. (ابريشمي، ح و مهرآرا م

 .40پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
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 . 39اقتصادكشاورزي و توسعه، سال دهم شماره 
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 . 23-50: ، زمستان 21ايران، شماره 

هاي ارزي بر اثرات كوتاه مدت و بلند مدت سياست) 1379(رضا كيا، عليطيبي، ك و فرهادي
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هاي اقتصادي بر اثر سياست) 1389. (فر، م؛ كرباسي، ع و مسنن مظفري معليجاني، ف؛ همايوني

 .1- 17:، زمستان4هاي اقتصادي، شماره صادرات كشاورزي و صنعتي ايران؛ فصلنامه پژوهش
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 . 71- 59، صص 1387هاي اقتصادي، سال هشتم، پاييز كشورهاي نختلف، فصلنامه پژوهش
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 . 1هاي اقتصادي، شماره ها و سياستپژوهش

بررسي اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات ) 1379(هژبر كياني، ك و نيك اقبالي، س 
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