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چکيده: سیاست گذاري اقتصادي به مجموعه اقدام ها و دخالت هاي دولت در اقتصاد به منظور 
تحقق اهداف اقتصاديـ  اجتماعي معین براي عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب 
اطالق مي شود. سیاست مالي، از جمله مواردي است که نظام مالي دولت را از نظر درآمدها 
و هزینه ها تحت تاثیر قرار مي دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهاي کالن اثرگذار 
باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزي در ایران، از جمله بخش هاي اقتصادي مهم کشور ایران 
است و اتخاذ سیاست هاي مالي مي تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش موثر 
باشد. این پژوهش، به بررسي اثر سیاست هاي مالي دولت طي دوره )1388-1350( بر تجارت 
بخش کشاورزي پرداخته است. براي این منظور با استفاده از مدل هاي اقتصادسنجي، رابطه 
بین مخارج دولت و شاخص مالیاتي و تجارت محصوالت در بخش کشاورزي، در کوتاه مدت 
و بلندمدت، ارزیابي شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتي 
اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوري داشته اند، اما در بلندمدت، فقط مخارج 
دولت، اثر مثبتي بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزي داشته است و شاخص مالیاتي 
اثر منفي را از خود نشان داده است و اثر آن در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین، 
پیشنهاد مي شود نظام مالیاتي، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاري اصالح شود 
تا از این راه، زمینه الزم براي سرمایه گذاري و تولید بیشتر در بخش کشاورزي و به تبع آن 

افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

کليدواژه ها:  سیاست مالي، شاخص مالیاتي، تجارت بخش کشاورزي، واردات بخش 
.)Var( کشاورزي، مدل خودرگرسیون برداري
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مقدمه
اقتصادي، خط مشي ها و تدابیري به کار مي برند که به سیاست هاي  دولت ها براي بهبود اوضاع 
اقتصادي معروف است. سیاست گذاري اقتصادي، به مجموعه اقدامات و دخالت هاي دولت در اقتصاد 
به منظور تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي معین، با استفاده از ابزارهاي تحت مهار خود در چارچوب 
امکانات و محدودیت ها اطالق مي شود. هدف اساسي از سیاست گذاري هاي دولت، عبور از وضع موجود 
اعمال  هماهنگ  به طور  و  یکدیگر  با  ارتباط  در  سیاست گذاري ها  است.  مطلوب  وضع  به  رسیدن  و 

مي شوند. 
سیاست هاي اقتصادي که ابزار اساسي اقتصاد کالن است، به چهار دسته کلي شامل سیاست مالي، 
سیاست پولي، سیاست درآمدي و سیاست اقتصاد خارجي تقسیم مي شود )مجدزاده طباطبایي، 1376،77(.

سیاست مالي، مجموعه تدابیر و اقداماتي است که نظام مالي دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها، 
قرار  تاثیر  تحت  و...(،  اقتصادي  رشد  سرمایه گذاري،  )مانند  اقتصادي  اهداف  به  دست یابي  به منظور 
مي دهد. با استفاده از ابزار سیاست مالي، دولت بر متغیرهاي کالن اقتصادي مثل سطح تولید، مصرف، 
سرمایه گذاري، سطح قیمت ها و نرخ بیکاري اثر مي گذارد و همچنین دولت از طریق مخارج خود و 
مالیات ها، مي تواند حجم فعالیت هاي بخش دولتي و بخش خصوصي را در کل اقتصاد تعیین کند و 

تغییر این مخارج و مالیات ها، به عنوان یک ابزار مهم اقتصادي در دست دولت قرار دارد.
سیاست پولي که بیشتر از جانب کالسیک ها حمایت مي شد، از طریق تغییر در حجم پول، تغییر در 
رشد حجم پول و نرخ بهره و تغییر شرایط اعطاي تسهیالت مالي صورت مي گیرد. هدف اصلي این نوع 
سیاست ها، کنترل عرضه پول و تنظیم رابطه بین پول، تولید و تورم است. نرخ ذخیره قانوني بانک ها، 

تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز، مهم ترین ابزارهاي سیاست هاي پولي محسوب مي شوند.
سیاست هاي مدیریت تقاضا، ترکیبي از سیاست هاي پولي و مالي است که با هدف نگاه داشتن 
تولید در نزدیکي اشتغال کامل و تثبیت سطح قیمت ها توسط دولت اتخاذ مي شود. سیاست درآمدي، 
در واقع، مجموعه اي از رهنمودهاي ترغیبي و اختیاري درباره دستمزدها و قیمت ها، تشویق اتحادیه ها 
و اصناف و مؤسسات بزرگ تولیدي به منظور تعدیل دستمزدها و تغییر انتظارات کارگر و کارفرماست 
شامل  و  مي رود  کار  به  بیکاري  و  تورم  با  مقابله  براي  قیمت،  و  دستمزد  سیاست هاي  قالب  در  که 
با  تا هم زمان،  به کار مي برد،  براي کنترل دستمزدها و قیمت ها  روش هاي مختلفي است که دولت 

کنترل سطح تقاضا، از افزایش نرخ بیکاري نیز جلوگیري کند. 
تنظیم  و  تعدیل  به منظور  است که دولت  اقتصاد خارجي، مجموعه سیاست هایي  سیاست هاي 
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روابط اقتصادي کشور با دیگر کشورها اعمال مي کند. تنظیم نرخ ارز، اعمال کنترل تجارت خارجي 
وارداتي و صادراتي، مهم ترین  به کاالهاي  پرداختي  یارانه هاي  و  تعرفه ها  از طریق  واردات  و تحدید 

ابزارهاي سیاست هاي خارجي هستند.
در بین سیاست هاي مختلف اقتصادي، سیاست هاي پولي و مالي، مهم ترین ابزار سیاست گذاران 
براي رسیدن به اهداف کالن اقتصادي از جمله توزیع عادالنه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادي و 
سطح اشتغال، ثبات قیمت هاست و قادرند بخش هاي مختلف اقتصادي را به طور مستقیم و غیرمستقیم 

تحت تاثیر قرار دهند )مجدزاده طباطبایي، 1376،77(.
برخي بر این باورند که در شکل گیري تحوالت بخش کشاورزي، تاثیر سیاست هاي کلي اقتصاد 
بیش از تاثیر سیاست هاي کلي اتخاذ شده براي این بخش است. از این رو، با توجه به اهمیت بخش 
با این بخش نیز، اهمیت و حساسیت باالیي دارد  کشاورزي، سیاست هاي اقتصادي دولت در رابطه 
)شاه ولي، 1378، 161(. با توجه به اهمیت نقش سیاست هاي پولي و مالي، بررسي درجه تاثیرات این 
سیاست ها در مطالعات اقتصادي اهمیت دارد. یکي از جنبه هاي اثرگذاري سیاست هاي مالي، مربوط 
به اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها بر تجارت خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي است. 

به این جنبه، پژوهش گران در کشورهاي مختلف توجه کرده اند.

پيشينه پژوهش
 1VAR از مدل  استفاده  با  را  ایتالیا  اثرات سیاست مالي در   ،Giordano et al.,  )707 ,2007(

بررسي کرده اند. مطالعه مورد نظر، تاثیر سیاست مالي را بر متغیرهاي 2GDP خصوصي، نرخ تورم 
و نرخ بهره در بلندمدت در ایتالیا و با استفاده از داده هاي سه ماهه براي دوره )1982،1-2004،4( 
بررسي کرده است. نتایج نشان مي دهد که تغییر یک درصد در هزینه ها و خدمات دولت، به میزان 0/6 
درصد GDP خصوصي را افزایش مي دهد. همچنین نتایج حاکي از آن است که سیاست مالي تاثیر 

مثبتي را بر اشتغال، مصرف خصوصي و سرمایه گذاري از خود نشان مي دهد.
)Ivrendi & Guloglu, )2010,1144, تاثیر شوك هاي پولي، نرخ هاي ارز و تراز تجاري را با در 

داده اند  قرار  مطالعه  مورد  انگلیس  و  نیوزلند، سوئد  کانادا،  استرالیا،  در کشورهاي  تورم  گرفتن  نظر 
ندارد.  کالن  اقتصاد  متغیرهاي  بر  واقعي  اثر  بلندمدت  در  پولي  شوك  که  رسیدند  نتیجه  به این   و 
)Kuismanen & Kamppi, )1315 ,2010 در مطالعه اي، آثار سیاست مالي بر فعالیت هاي اقتصادي 

1. Vector Autoregression
2. Gross Domestic Product
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 1)VSPD( فنالند را مطالعه کرده اند. براي این منظور، از فرآیند بردارِي تصادفي با متغیرهاي مجازي
به عنوان مدلي تجربي براي دوره زماني )2007-1990( استفاده شد. شوك مالیاتي مثبت، منجر به 
افزایش سرمایه گذاري و GDP مي شود، اما این موضوع در مورد مصرف خصوصي متفاوت است. نتایج 
این مطالعه، حاکي از آن است که افزایش در هزینه هاي جمعیتي دولت، فعالیت هاي بخش خصوصي 

را تحت تاثیر قرار مي دهد و از متغیر درآمد، سریع تر تاثیر مي پذیرد. 
 VAR آثار سیاست مالي در طي سال 1990 در ژاپن را با استفاده از مدل )Miyazaki, 2010 ,80(

بررسي کرد. نتایج مربوط به اواخر سال 1990، حاکي از آن است که اثر منفي سیاست مالي نسبت به 
اثر مثبت بزرگتر و داراي تداوم بیشتري است و این نتیجه بیانگر آن است که توسعه مالي بیشتر در 
اواخر سال 1990، به منظور تحریک اقتصاد کالن، از نظر اندازه و تداوم اثرات سیاستي آنها نامناسب 
بوده است. همچنین نتایج مربوط به اجراي کاهش مالیات دائم در قبل از سال 1990، افزایش مداوم 

و قابل توجهي در هزینه هاي بادوام مصرف کننده داشته است.
)Cook & Devereux, 2011,101( سیاست هاي مالي تعاوني را در محدوده پایین تر از صفر بررسي 

کردند و نشان دادند که پاسخ مطلوب هزینه هاي مالي براي کشورهاي هم دست منفي است و همچنین، 
شوك تقاضاي کل در کشور مبدا ممکن است منفي باشد. )Jooste et al., )2013, 215 به تجزیه و 
تحلیل آثار شوك هاي سیاست مالي در اقتصاد جنوب آفریقا پرداخته اند. براي این منظور از مدل تصحیح 
خطاي برداري )SVECM(2 و پارامترهاي تغییر زمان VAR استفاده شد. پاسخ هاي شوك ها نشان داد که 
در ابتدا افزایش هزینه هاي دولت تاثیر مثبتي را از خود نشان مي دهد که البته کمتر از حد معمول است، 
دوم اینکه در بلندمدت، تاثیر هزینه هاي دولت بر GDP معني دار نیست و سوم اینکه، افزایش در مالیات، 
منجر به کاهش GDP در کوتاه مدت مي شود. در ایران نیز برخي پژوهش گران تاثیر سیاست هاي پولي و 
مالي را بر متغیرهاي کالن اقتصادي بررسي کرده اند. محرابیان )1380، 83(، نشان داد که سیاست مالي 
در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزي اثر مثبت و بر سرمایه گذاري اثر منفي دارد و 

سیاست هاي پولي بر ارزش افزوده بخش اثر مثبت و بر سرمایه گذاري بي تاثیر است.
ابونوري و همکاران )1387، 117(، اثر سیاست هاي مالي بر متغیرهاي کالن اقتصاد ایران را با رهیافت 
روش خودرگرسیون برداري، مطالعه کرده اند. در این مطالعه، اثر درآمدهاي مالیاتي و مخارج عمراني و 
جاري به عنوان ابزار سیاست مالي بر متغیرهاي کالن اقتصادي تولید ناخالص داخلي، سرمایه گذاري کل، 
مصرف خصوصي و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده هاي فصلي )1385:1-1373:2( بررسي شد. 
1. Vector Stochastic Process with Dummy
2. Structural Vector Error Correction Model
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نتایج مطالعه حاکي از تاثیر مثبت مقدار مالیات، مخارج عمراني و جاري و تاثیر منفي نرخ بهره حقیقي 
بر تولید ناخالص داخلي است. دادگر و همکاران )1387، 129( با استفاده از مدل خودرگرسیون برداري 
تاثیر سیاست هاي مالي و تکانه هاي قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران را براي دوره زماني 
)1384-1353( مطالعه کردند. نتایج این مطالعه حاکي از وضعیت نابرابري درآمد در اقتصاد ایران است و 
علت این امر سیاست انبساطي مالي دولت در میان مدت و بلندمدت عنوان شده است، ولي افزایش قیمت 

بنزین در میان مدت و بلندمدت عامل کاهش دهنده نابرابري قلمداد شده است.
موسوي و همکاران )1389، 121( اثرات سیاست مالي بر ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي و 
صنعت ایران را با استفاده از مدل تصحیح خطاي برداري، رابطه علّي و استفاده از توابع واکنش ضربه اي 
)IRF(1 مورد بررسي قرار داده اند. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مخارج دولت بر ارزش افزوده 

بخش کشاورزي در کوتاه مدت تاثیر مثبتي را نشان مي دهد و این موضوع بیانگر رابطه علّي مخارج 
دولت نسبت به ارزش افزوده است. همچنین در کوتاه مدت مخارج دولت، بر ارزش افزوده، صادرات و 

سرمایه گذاري بخش صنعت تاثیر مثبت و معني داري دارد.
براي  ایران را  اقتصادي  بر رشد  اثرات شوك هاي سیاست مالي  دل انگیزان و خزیر )37،1391( 
دوره زماني )1388-1338( مطالعه کرده اند. به منظور استخراج شوك هاي مثبت و منفي سیاست 
مالي، از مدل تصریح شده Sheng Chen در سال 2007 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان 
مي دهد، شوك هاي مثبت و منفي سیاست مالي دولت، تنها در حوزه بودجه هاي عمراني به صورت 
کامل داراي اثرات نامتقارن هستند و همچنین شوك هاي منفي )انقباضي( اثرات کاهنده و بزرگ تري 
را نسبت به شوك هاي مثبت )انبساطي( سیاست مالي بر رشد اقتصادي دارد. بررسي هاي انجام شده 
نشان مي دهد، مطالعات محدودي در خصوص تاثیر سیاست هاي مالي و مالیاتي بر تجارت محصوالت 
در بخش کشاورزي انجام شده است. از این رو، در این پژوهش، اثر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست هاي 

مالي و مالیاتي، از جمله مخارج دولت و مالیات، بر تجارت بخش کشاورزي ایران پرداخته ایم.

روش پژوهش
به منظور بررسي تاثیر سیاست هاي مالي بر تجارت محصوالت در بخش کشاورزي، از مدل هاي 
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1. Impulse Response Function 
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تجربي از مدل هاي VAR، 1VECM و 2ARDL استفاده شده است. نوع مدل انتخابي براي دست یابي 
به هدف مورد نظر، بستگي به پایایي متغیرها و درجه هم انباشتگي آنها دارد، بنابراین، تعیین دقیق نوع 
مدل کاربردي مستلزم بررسي ایستایي متغیرهاي وارد شده در مدل اقتصادسنجي است. متغیرهاي 
در نظر گرفته شده در این مطالعه، عبارتند از: لگاریتم واردات محصوالت کشاورزي )LIM(3، لگاریتم 
 ،6)LG( دولت  مخارج  لگاریتم   ،5)LINF( تورم  نرخ  لگاریتم   ،4)LEX( کشاورزي  محصوالت  صادارات 
لگاریتم مالیات )LST(7، لگاریتم نرخ واقعي ارز )LER(8 و لگاریتم درآمد نفت )LO(9. متغیر مربوط به 

نرخ واقعي ارز با استفاده از رابطه )1( محاسبه شده است )تاجیاني و کوپاهي، 1384: 576(.

٦ 
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در رابطه فوق، 10RTAX بیانگر مالیات بر درآمد، 11WTAX مالیات بر ثروت و TAX کل درآمد 
مالیاتي هستند.

چنان چه در ابتدا نیز اشاره شد، اولین گام براي بررسي هم گرایي و رابطه تعادلي بلندمدت بین 
متغیرهاي مدل، تعیین مرتبه جمعي هر یک از متغیرهاست. براي این منظور از آزمون دیکي ـ فولر 

1. Vector Error Correction Model
2. Autoregressive Distributed Lag 
3. Log Import
4. Log export
5. Log Inflation
6. Log goverment
7. Log share Tax
8. Log Exchange rate
9. Log Oil
10. Revenue Tax
11. Wealth Tax
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تعمیم یافته1 استفاده شده است. نتایج آزمون پایایي فوق براي متغیرها در جدول )1( گزارش شده است. 

جدول 1: نتايج مربوط به آماره ديکي ـ فولر براي آزمون ريشه واحد

آماره ADF با تفاضل مرتبه اولآماره ADF در سطحمتغيرها
٭٭ LIM-2/52-3/06لگاریتم واردات

٭LEX-2/26-3/88لگاریتم صادرات

٭LINF-2/58-5/37لگاریتم نرخ تورم

٭LG1/11-3/88لگاریتم مخارج دولت

٭LST-2/58-4/01لگاریتم مالیات

٭LER-1/71-4/09لگاریتم نرخ ارز واقعي

٭IO-0/73-3/66لگاریتم درآمد نفت

* معني داري در سطح 0/01، ** معني داري در سطح 0/05، *** معني داري در سطح 0/10

)مقادير بحراني در سطح 0/01 )3/61-(، در سطح 0/05 )2/94-(، 0/10 )2/60-((

نرخ  لگاریتم  صادرات،  لگاریتم  واردات،  لگاریتم  متغیرهاي  مي دهد،  نشان  آمده  به دست  نتایج 
تورم، لگاریتم مالیات، لگاریتم مخارج دولت، لگاریتم نرخ واقعي ارز و لگاریتم درآمد نفت در سطح 
متغیرهاي  همه  بنابراین  پایاست،  نظر،  مورد  متغیرهاي  تمامي  اول  مرتبه  تفاضل  اما  هستند،  ناپایا 
 Engle & Granger )1987( است. آنچنان که )I)1(( مورد استفاده در مطالعه، هم جمع از مرتبه یک
ترکیب خطي  یا چندین  یک  اگر  باشند،  انباشته  مرتبه  از یک  ناپایا  متغیر  دو  هرگاه  کردند،  اشاره 
دو  این  از جدایي  مانع  دارد که  بلندمدت وجود  رابطه  و یک  آنها هم جمع مي شوند  باشد،  پایا  آنها 
متغیر در زمان مي شود، بنابراین در طی زمان یکدیگر را به خوبي دنبال مي کنند. با توجه به فرآیند 
از روش توسعه یافته  بعد،  از تکنیک هاي هم جمعي، در مرحله  با استفاده  بلندمدت   تجزیه و تحلیل 
)1991( Johansen و )Johansen & Juselius )1990 براي رسیدن به آزمون هم جمعي بر اساس 

آزمون  دو  شامل  که   Johansen  )1991( روش  مي شود.  استفاده   ،2)var( خودتوضیح برداري  مدل 
روابط  تعداد  آزمون  براي  است،  ویژه5(  مقدار  حداکثر  آزمون  و  اثر4  )آزمون  درست نمایي3  نسبت 

1. Augmented Dickey�Fulller Test. 
2. Vector Auto Regression
3. Likelihood Ratio Test
4. Trace Test
5. Maximum Eigenvalue Test
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هم جمعي به کار مي رود. آماره آزمون اثر به گونه اي تنظیم شده است که وقتي هیچ بُردار هم جمعي در 
بین متغیرهاي مدل نباشد، کمیت صفر را ارایه کند. پس هنگامي H 0 پذیرفته مي شود که کمیت آماره 
آزمون اثر، از مقدار بحراني ارایه شده توسط )Johansen & Juselius )1990 کمتر باشد. بنابراین 
انجام این آزمون به این صورت است که براي r=0,1,…k�1، آماره آزمون اثر محاسبه شده و مقدار 
آن با کمیت بحراني ارایه شده مقایسه مي  شود تا مادامي که کمیت آماره آزمون از مقدار بحراني آن 
بزرگتر است، فرضیه صفر، وجود r بردار هم جمعي در برابر فرضیه مقابل بیش از r بردار هم جمعي رد 
مي شود. هنگامي فرضیه صفر وجود r بردار هم جمعي پذیرفته خواهد شد که مقدار آماره آزمون از آن 
کمتر باشد. آزمون حداکثر مقدار ویژه، وجود r بردار هم جمعي در برابر فرضیه مقابل وجود r+1 بردار 
هم جمعي را مي آزماید. اگر کمیت محاسبه شده حداکثر مقدار ویژه از مقدار بحراني آن بیشتر باشد، 
فرضیه صفر، وجود r بردار هم جمعي را در برابر فرضیه مقابل وجود r+1 بردار هم جمعي رد مي کند. 
هنگامي وجود r بردار هم جمعي پذیرفته مي شود که کمیت آماره آزمون از مقدار بحراني آن کمتر 

باشد )نوفرستي، 1387(. 
)Engle & Granger )1987 نشان دادند که اگر دو متغیر سري زماني هم جمع باشند، حداقل یک رابطه 

مستقیم علّي Granger وجود دارد. وجود رابطه بلندمدت پایدار )روابط هم جمعي( بین واردات و متغیرهاي ذکر 
شده اشاره مي کند که دو متغیر به صورت علّي، حداقل در یک جهت ارتباط داده مي شود. به عنوان گام نهائي، 
براي جواب دادن به جهت علّیت بین متغیرها، از آزمون علّي گرینجر استفاده مي شود. زماني که دو سري زماني 
از مرتبه )1،1( هم جمع مي شوند، مدل VAR مي تواند در سطح داده ها، متغیرها را تخمین بزند، آزمون علّیت 

بین متغیرها شامل یک تخمین دوطرفه است که در روابط )3( و )4( نشان داده شده اند.

٩ 
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 يك در .است نرمال توضيح داراي كه است اخالل جزء بيانگر e و معين ضرايبباال، روابط در

 علّي سبب LX كه است اين صفر فرضيه هستند، جمع هم درجه يك از متغيرها كه جمعي هم سيستم

LY فرضيه اين رياضي بيان .است آماري نظر از برآوردي ضرايب بودن صفر با برابر مفهوم به كه نيست 

  .است )5( رابطه صورت به

)5(  0...: 112110
 LxH   

 بيان .دآزمو توان مي را شود LX علّي سبب تواند نمي LY كه اين بر مبني صفر فرضيه ،طور  همين

   .باشد مي )6( رابطه صورت به نيز فرضيه اين رياضي

)6(  0...: 222210  lyH   
 از بهينه هاي وقفه تعداد تعيين براي همچنين .شوند مي آزمون f آماره از استفاده با مذكور هاي فرضيه

آكائيك ضابطه مقدار
1

بيزين شواتز و 
2

 نياز مورد هاي داده ).1387 همكاران، و طيبي( شود مي استفاده 

 بانك اطالعاتي پايگاه جهاني، بانك شامل مختلفي منابع از ،پژوهش اين در شده انجام بررسي براي

كشاورزي بار و خوار مركز و ايران اسالمي جمهوري مركزي
3

 )1350-1388( زماني دوره براي 

  .است شده آوري جمع

  

  ها داده تحليل و تجزيه

 و كشاورزي بخش وادرات لگاريتم بين جمعي هم آزمون ابتدا نظر مورد هدف به يابي دست براي

 ارز، واقعي نرخ تورم، نرخ( مالياتي شاخص و دولت مخارج بر كيدأت با وادرات بر ثرؤم عوامل لگاريتم

 .است شده گزارش )3 و 2( جداول در مذكور آزمون نتايج .است شده انجام )ماليات و دولت، مخارج

 توان مي را مذكور متغيرهاي بين جمعي هم بردار r=1 وجود ،)2( جدول مندرجات به توجه با

 در 64/33 بحراني مقادير از كه است 13/19 رابطه اين در آزمون آماره كميت مقدار زيرا پذيرفت،

  .است تر كوچك درصد 90 سطح در 02/31 و درصد 95 سطح

  

                                                 
1 Akaike Criterion 
2 Schwarze Bayezsian 
3 Food and Agriculture Organization 
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در روابط باال، 
سیستم هم جمعي که متغیرها از یک درجه هم جمع هستند، فرضیه صفر این است که LX سبب علّي 
LY نیست که به مفهوم برابر با صفر بودن ضرایب برآوردي از نظر آماري است. بیان ریاضي این فرضیه 

به صورت رابطه )5( است.
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همین طور، فرضیه صفر مبني بر این که LY نمي تواند سبب علّي LX شود را مي توان آزمود. بیان 
ریاضي این فرضیه نیز به صورت رابطه )6( است.
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 و كشاورزي بخش وادرات لگاريتم بين جمعي هم آزمون ابتدا نظر مورد هدف به يابي دست براي

 ارز، واقعي نرخ تورم، نرخ( مالياتي شاخص و دولت مخارج بر كيدأت با وادرات بر ثرؤم عوامل لگاريتم

 .است شده گزارش )3 و 2( جداول در مذكور آزمون نتايج .است شده انجام )ماليات و دولت، مخارج

 توان مي را مذكور متغيرهاي بين جمعي هم بردار r=1 وجود ،)2( جدول مندرجات به توجه با

 در 64/33 بحراني مقادير از كه است 13/19 رابطه اين در آزمون آماره كميت مقدار زيرا پذيرفت،

  .است تر كوچك درصد 90 سطح در 02/31 و درصد 95 سطح

  

                                                 
1 Akaike Criterion 
2 Schwarze Bayezsian 
3 Food and Agriculture Organization 

      )6(
براي تعیین تعداد وقفه هاي  f آزمون مي شوند. همچنین  آماره  از  با استفاده  فرضیه هاي مذکور 
و  )طیبي  مي شود  استفاده   Schwarze Bayezsian و   Akaike Criterion ضابطه  مقدار  از  بهینه 
همکاران، 1387(. داده هاي مورد نیاز براي بررسي انجام شده در این پژوهش، از منابع مختلفي شامل 
بانک جهاني، پایگاه اطالعاتي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و مرکز خوار و بار کشاورزي1 براي 

دوره زماني )1388-1350( جمع آوري شده است.

تجزيه و تحليل داده ها
براي دست یابي به هدف مورد نظر ابتدا آزمون هم جمعي بین لگاریتم واردات بخش کشاورزي و 
لگاریتم عوامل موثر بر واردات با تاکید بر مخارج دولت و شاخص مالیاتي )نرخ تورم، نرخ واقعي ارز، 
مخارج دولت و مالیات( انجام شده است. نتایج آزمون مذکور در جداول )2 و 3( گزارش شده است. با 
توجه به مندرجات جدول )2(، وجود r=1 بردار هم جمعي بین متغیرهاي مذکور را مي توان پذیرفت، 
زیرا مقدار کمیت آماره آزمون در این رابطه 19/13 است که از مقادیر بحراني 33/64 در سطح 95 

درصد و 31/02 در سطح 90 درصد کوچک تر است.

جدول 2: آزمون هم جمعي بين لگاريتم واردات و متغيرهاي ذکر شده و آزمون حداکثر مقدار ويژه

مقدار آماره فرضيه جايگزينفرضيه صفر
محاسباتي

ارزش بحراني در 
سطح 95 درصد

ارزش بحراني در 
سطح 90 درصد

0=)r( 1تعداد بردار=)r( 73/089039/8336/84تعداد بردار
تعداد بردار 

1=<)r(
2=)r( 19/138533/6431/02تعداد بردار

 1=r جدول)3(، نتایج مربوط به آماره اثر را گزارش کرده است. مندرجات جدول زیر نیز وجود
بردار هم جمعي را نشان مي دهد، زیرا کمیت آماره آزمون مربوط به آن 50/05 است که از مقادیر 

بحراني 70/49 در سطح 95 درصد و 66/23 در سطح 90 درصد کمتر است.

1. Food and Agriculture Organization
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جدول 3:آزمون هم جمعي بين لگاريتم واردات و متغيرهاي ذکر شده و آماره اثر

فرضيه جايگزينفرضيه صفر
مقدار آماره 
محاسباتي

ارزش بحراني در 
سطح 95 درصد

ارزش بحراني در 
سطح 90 درصد

0=)r( 1تعداد بردار=>)r( 123/146895/8791/4تعداد بردار
1=<)r( 2تعداد بردار=>)r( 50/057870/4966/23تعداد بردار

براي مدل   Schwarze Bayezsian )�44( و   Akaike Criterion )�19( اساس ضابطه هاي  بر 
واردات و به ترتیب )21�( Akaike Criterion و )Schwarze Bayezsian )�39 براي مدل صادرات، 
تعداد وقفه هاي بهینه برابر با یک تعیین شد. نتایج مربوط به رابطه کوتاه مدت بین سیاست هاي مالي 

و مالیاتي با ارزش واردات و صادرات بخش کشاورزي در جدول )4( گزارش شده است.

جدول 4: نتايج مربوط به رابطه کوتاه مدت بين متغيرهاي مورد استفاده در مطالعه

)Lim)-1(LEX)-1(LINF)-1(LG)-1(LST)-1(LER)-1(Lo)-1متغيرها
0/027-0/0095-0/0560/040/32--0/95واردات
-0/120/0290/170/034-0/95-صادرات

همان طور که در جدول )4( آمده است، در کوتاه مدت نرخ تورم و نرخ ارز، اثر منفي و مخارج 
دولت و مالیات، اثر مثبت بر واردات بخش کشاورزي داشته است. با توجه به اینکه، تنها ارتباِط قوي 
بین بخش کشاورزي و بخش نفت، به طور غیرمستقیم اثِر درآمدهاي نفتي بر بخش کشاورزي است 
و این اثر بیشتر بر روي واردات بخش کشاورزي است، به همین منظور، اثر درآمد نفتي بر واردات هم 

بررسي شد.
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جدول 5: نتايج مربوط به رابطه کوتاه مدت بين متغيرهاي مورد استفاده در مطالعه براي دوره 1350-1380

)Lim )-1(LINF )-1(LG )-1(LST )-1(LER )-1(Lo )-1متغير
0/391/070/0050/15-0/016-0/93واردات

همان طور که در جدول)4( مشاهده مي شود، درآمد نفتي در طي دوره )1388-1350( اثر منفي 
را بر ارزش واردات بخش کشاورزي داشته است، در صورتي که طي همان دوره اثر درآمد نفتي بر 
واردات، مثبت بود )جدول 5(، مقایسه بین این دو نتیجه براي دو دوره ذکر شده، نشان مي دهد که در 
دهه اخیر )80(، در مقایسه با سه دهه گذشته )50،60،70(، درآمد نفتي اثر منفي را بر واردات بخش 
افزایش درآمد نفتي کاهش واردات را براي محصوالت  کشاورزي داشته است، یعني در کوتاه مدت، 
کشاورزي داشته است، اما در مورد ارزش صادرات، نتایج نشان مي دهد که در کوتاه مدت، فقط نرخ 
تورم اثر منفي بر ارزش صادرات داشته است، ولي مخارج دولت، مالیات و نرخ واقعي ارز، اثر مثبتي بر 
ارزش صادرات داشته است که با نظریه اقتصاد کالن سازگار است. از آنجایي که در این مقاله، رابطه 
بلندمدت بین متغیرهاي ذکر شده و ارزش واردات و صادرات در بخش کشاورزي، بررسي شده است، 
نتایج مربوط به برآورد خودتوضیح برداري Johansen براي ارزش واردات بخش کشاورزي در جدول 

)6( گزارش شده است.

جدول 6: نتايج مربوط به برآورد رابطه بلندمدت ارزش واردات کشاورزي

LIMLINFLGLSTLERLOECMمتغير
0/34-0/053-0/210/020-0/120/160/074-ضریب

-0/43-1/720/16-11/300/60-ضریب نرمالیزه شده
-0/260/19-1/19-10/540/01-ضریب نرمالیزه شده براي دوره 1350-1380

با توجه به آنچه جدول )6( نشان مي دهد، نرخ تورم، مخارج دولت و نرخ ارز، اثر مثبتي بر ارزش 
واردات کشاورزي و مالیات اثر منفي بر ارزش واردات کشاورزي دارد. از آنجا که تابع بلندمدت برآورد 
شده از روش Johansen، به صورت لگاریتمي بوده است، هر کدام از ضرایب، کشش را نشان مي دهند. 
ضریب مربوط به نرخ تورم نشان مي دهد که یک درصد تغییر در نرخ تورم، به میزان 1/30 درصد تغییر 
در واردات کشاورزي ایجاد مي کند. تغییر یک درصدي در مخارج دولت و نرخ واقعي ارز، به ترتیب 
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0/60 و 0/16 درصد به واردات کشاورزي مي افزاید. اما ضریب مربوط به مالیات نشان مي دهد که با 
اثر  با توجه به اهمیت  از واردات کشاورزي مي کاهد. همچنین،  افزایش یک درصد در مالیات، 1/72 
درآمدهاي نفتي بر واردات بخش کشاورزي، با توجه به نتایج به دست آمده، در بلندمدت هم مانند 
کوتاه مدت، در دوره )1380-1350( اثر آن مثبت بود، اما براي همان دوره، این اثر منفي است که 
مي توان گفت در بلندمدت، درآمد نفتي، باعث کاهش واردات بخش کشاورزي مي شود. نتیجه دیگري 
که مي توان گرفت این است که، از آنجایي که بیماري هلندي در ایران، به صورت پدیده ضد کشاورزي 
نتایج  به  با توجه  اثرگذار است،  بر بخش کشاورزي  به صورت غیرمستقیم،  ظاهر شد و درآمد نفت 
کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده از این پژوهش، این موضوع براي دوره زماني )1350-1380( 
صحت دارد، اما در همین دوره، درآمد نفت اثري منفي بر واردات بخش کشاورزي داشته است و این 
نشان مي دهد که در دهه هشتاد، بخش کشاورزي رشد قابل توجهي داشته است. ضریب مربوط به 
1ecm سرعت تعدیل تابع را نشان مي دهد که حدود 34 درصد انحرافات )نبود تعادل( براي ارزش 

واردات از مقادیر درازمدت خود، پس از گذشت یک دوره از بین مي رود.
نتایج مربوط به آزمون هم جمعي بین لگاریتم ارزش صادرات و عوامل موثر بر آن )نرخ تورم، نرخ 

واقعي ارز، مخارج دولت و مالیات(، در جدول )7( گزارش شده است.

جدول 7: آزمون هم جمعي بين لگاريتم صادرات و متغيرهاي ذکر شده و آزمون حداکثر مقدار ويژه

فرضيه جايگزينفرضيه صفر
مقدار آماره 
محاسباتي

ارزش بحراني در 
سطح 95 درصد

ارزش بحراني در 
سطح 90 درصد

0=)r( 1تعداد بردار=)r( 66/0233/6431/02تعداد بردار
1=<)r( 2تعداد بردار=)r( 19/743527/4224/99تعداد بردار

با توجه به مندرجات جدول )7(، وجود r=1 بردار هم جمعي پذیرفته مي شود، زیرا مقدار کمیت 
آماره آزمون در این رابطه 19/74  است که از مقادیر بحراني 27/42 در سطح 95 درصد و 24/99 در 
سطح 90 درصد کوچک تر است. در جدول )8( که در زیر آمده است، با توجه به آماره اثر، تعداد بردار 

هم جمعي معادل یک است. 

1. Error correction model 
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جدول 8:آزمون هم جمعي بين لگاريتم صادرات و متغيرهاي ذکر شده و آماره اثر

فرضيه جايگزينفرضيه صفر
مقدار آماره 
محاسباتي

ارزش بحراني در 
سطح 95 درصد

ارزش بحراني در 
سطح 90 درصد

0=)r( 1تعداد بردار=>)r( 103/837870/4966/23تعداد بردار
1=<)r( 2تعداد بردار=> )r( 37/817748/8845/7تعداد بردار

نتایج مربوط به تابع بلندمدت )1991( Johansen ارزش صادرات، در جدول )9( گزارش شده 
است. 

جدول 9: نتايج مربوط به برآورد رابطه بلندمدت ارزش صادرات کشاورزي

LEXLINFLGLSTLERECMمتغير

0/83-0/150/0065-0/0750/140/008-ضریب
2/060/086-11/971/06-ضریب تعدیل شده

با توجه به نتایج به دست آمده، رابطه بردار بلندمدت ارزش صادرات هم همانند بردار بلندمدت 
ارزش واردات، با نرخ تورم، مخارج دولت و نرخ واقعي ارز، رابطه مثبت و با مالیات رابطه منفي دارد. 
ضریب مربوط به ecm بر طبق انتظار منفي است و مقدار آن نشان دهنده سرعت تعدیل باالي ارزش 
صادرات در بلندمدت است. در مقایسه بین روابط کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهاي نرخ تورم و نرخ 
ارز با واردات، مي توان به این نکته اشاره کرد که نرخ تورم در کوتاه مدت اثر منفي بر ارزش واردات 
در  ارز  نرخ  و  است  موثرتر  کوتاه مدت  دوره  به  نسبت  و  مثبت  اثر  این  بلندمدت  در  اما  مي گذارد، 
کوتاه مدت منفي و در بلندمدت مثبت است، اما اثر آن در کوتاه مدت بیشتر است. نتایج مربوط به تابع 
ارزش صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت در مورد نرخ تورم و نرخ ارز، این موضوع را نشان مي دهد که 
در کوتاه مدت، نرخ تورم، اثر منفي و نرخ واقعي ارز، اثر مثبتي بر ارزش صادرات دارد، اما در بلندمدت 
هر دو، اثر مثبت بر ارزش صادرات بخش کشاورزي دارند ولي میزان اثرگذاري آن در دوره بلندمدت، 

بیشتر و معني دارتري است.
آنچه در این پژوهش قابل توجه و داراي اهمیت است، بحث در مورد سیاست هاي مالي و مالیاتي 
دولت و میزان اثرگذاري آن بر تجارت محصوالت این بخش است. به همین منظور، الزم است در مورد 
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سیاست هاي انبساطي و انقباضي مالي توجه بیشتري کرد. با توجه به نتایج پژوهش، مخارج دولت و 
شاخص مالیاتي مورد استفاده در این پژوهش، در کوتاه مدت بر ارزش صادرات و واردات این بخش، اثر 
مثبتي را نشان داده است. در مقابل در بلندمدت، میزان اثرگذاري مخارج دولت بر ارزش صادرات و 
واردات این بخش مثبت و اثر شاخص مالیاتي منفي بوده است. با توجه به آنچه در مورد سیاست هاي 
انبساطي مالي ذکر شد، با افزایش مخارج دولت، میزان واردات و صادرات در بخش کشاورزي افزایش 
مي یابد و همچنین، سیاست مالي انقباضي در این مطالعه نشان مي دهد که افزایش در مالیات، منجر به 
کاهش صادرات و واردات مي شود. همچنین نتایج مربوط به رابطه علّیت گرینجر بین صادرات و واردات 
با سیاست مالي و شاخص مالیاتي در جدول )10( نشان مي دهد که بین سیاست مالي و صادرات رابطه 
یک طرفه وجود دارد که بیانگر این است که هزینه هاي دولت، بر صادرات اثرگذار است و عکس آن 
صادق نیست. این موضوع در مورد سیاست مالیاتي نشان مي دهد که هیچ رابطه علّي بین صادرات و 

شاخص مالیاتي وجود ندارد.

جدول 10: نتايج مربوط به رابطه عّليت گرينجر

 احتمالآماره Fتعداد مشاهده هافرضيه صفر
واردات و 

سیاست مالي
Lg384/080/05 علّیت گرینجر lim نیست
lim380/580/44 علّیت گرینجر Lg نیست

واردات و 
شاخص مالیاتي

lst380/780/38 علّیت گرینجر lim نیست
lim380/390/53 علّیت گرینجر lst نیست

صادرات و 
سیاست مالي

Lg373/220/05 علّیت گرینجر Lex  نیست
Lex370/760/47 علّیت گرینجر Lg نیست

صادرات و 
شاخص مالیاتي

lst370/40/67 علّیت گرینجر Lex  نیست
Lex371/040/36 علّیت گرینجر lst نیست

این موضوع در مورد واردات هم صادق است، یعني، رابطه یک طرفه بین سیاست مالي و وارداتي 
وجود دارد و هزینه هاي دولت، اثرگذار بر واردات است و هیچ رابطه علّي بین واردات و شاخص مالیاتي 
وجود ندارد. نتایج این قسمت از مطالعه هم مؤید نتایج بلندمدت بین صادرات و واردات است، به  طوري 

که سیاست مالي که بر صادرات و واردات اثرگذار است، تاثیر مثبتي بر این دو متغیر دارد.
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نتيجه گيري و پيشنهادها
به دلیل اهمیت بخش کشاورزي در ایران و همچنین مباحث مربوط به تجارت خارجي در این 
بخش، تصمیم هاي سیاستي مربوط به مخارج دولت و مالیات در این بخش، باید بررسي شود. به همین 
منظور، در این پژوهش، تاثیر سیاست هاي مالي و مالیاتي بر تجارت بخش کشاورزي بررسي شده است. 
با توجه به نتایج مطالعه، اثر مخارج دولت و شاخص مالیاتي مورد استفاده، در کوتاه مدت بر صادرات 
و واردات بخش کشاورزي مثبت است، اما در بلندمدت اثر مخارج دولت بر واردات و صادرات مثبت و 
اثر شاخص مالیاتي منفي است، بنابراین، تصمیم هاي سیاستي، براي سیاست هاي مالي و مالیاتي در 
مورد تجارت بخش کشاورزي، باید زمینه الزم را براي افزایش تولید در این بخش و به تبع آن، افزایش 
صادرات و بهبود تراز پرداخت ها ایجاد کند. در بحث تحلیلي تر، بحث در مورد تجارت به تولید داخلي 
برمي گردد. یعني در صورتي که فشار مالیاتي بر بخش تولید و سرمایه گذاري مولد اقتصادي از طریق 
تعدیل نرخ هاي مالیات بر درآمد صورت گیرد، منجر به تشویق تولیدکنندگان بخش کشاورزي و به 

تبع آن، افزایش صادرات در بخش کشاورزي مي شود.
همچنین، سرمایه گذاري در بخش کشاورزي، منجر به پیشرفت و بهبود شرایط تولید این بخش و 
به تبع آن، اشتغال این بخش و تراز بازرگاني مي شود. به همین منظور مي توان گفت عاملي که مي تواند 
باشد،  داشته  این بخش  در  تولید  و  بر بخش کشاورزي  مثبتي  تاثیر  مالیاتي،  از جنبه سیاست هاي 
اصالح نظام مالیاتي به منظور سرمایه گذاري بیشتر در این بخش است تا با معافیت ها و تخفیف هاي 
مالیاتي بتواند کارآیي نهائي سرمایه و در نتیجه سودآوري سرمایه گذاري ها را افزایش دهد و از این 
طریق، به تقویت انگیزه هاي سرمایه گذاري کمک کند. گفتني است که همین مساله منجر به افزایش 
اشتغال در بخش کشاورزي مي شود و زمینه الزم را براي اشتغال بیشتر در بخش کشاورزي فراهم 
مي کند. همچنین، یکي از آثار غیرمستقیم سیاست هاي مالیاتي، تاثیر مثبت بر تراز  پرداخت هاي کشور 
نتیجه گیري زماني صحت خواهد داشت که سیاست  این  بدیهي است  مالیات است.  این  اجراکننده 
مالیاتي اتخاذ شده، باعث تغییر در قیمت هاي نسبي کاالهاي وارداتي به صادراتي شود، یعني اگر پس 
از معرفي این مالیات، قیمت محصوالت صادراتي ارزان و در مقابل، قیمت محصوالت وارداتي گران 
شود یا حداقل بدون تغییر بماند، مي توان به بهبود تراز  پرداخت ها امیدوار بود. از جمله تاثیرهاي دیگر 
نظام مالیاتي، سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه اي است. در بعد اجتماعي، مهم ترین هدف 
بیشتر در مورد بخش  این موضوع  توزیع درآمدهاست که  و  فاصله طبقاتي  مالیات، کاهش  از وضع 
اقتصادي،  اقتصادي وضع مالیات، تثبیت نوسانات  ایران صحت دارد. درحالي که هدف  کشاورزي در 
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یا منطقه اي  تخصیص بهینه منابع بین بخش هاي مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشي 
است. عالوه بر این، هدف بودجه اي وضع مالیات تامین مالي بودجه دولت است. با توجه به مطالب 
ذکر شده و نتایج به دست آمده، پیشنهاد مي شود که با اصالح نظام مالیاتي در مورد سرمایه گذاري 
براي بخش کشاورزي، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاري، زمینه الزم را براي سرمایه گذاري 
بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر فراهم شود تا منجر به افزایش اشتغال و همچنین بهبود 

تراز بازرگاني شود.

توصيه هاي سياستي
به منظور تشویق تولیدکنندگان بخش کشاورزي و زمینه الزم براي افزایش تولید در این بخش، 
الزم است فشار مالیاتي بر بخش تولید و سرمایه گذاري مولد اقتصادي از طریق تعدیل نرخ هاي مالیات 
بر درآمد صورت گیرد. این موضوع زمینه را براي افزایش صادرات و به تبع آن افزایش اشتغال در بر 

دارد.
1. سیاست هاي مالیاتي باید به گونه اي اتخاذ شود که  باعث تغییر در قیمت هاي نسبي کاالهاي 
ارزان و  مالیات، قیمت محصوالت صادراتي  این  از معرفي  اگر پس  به صادراتي شود، یعني  وارداتي 
تراز  بهبود  به  بماند، مي توان  یا حداقل بدون تغییر  در مقابل، قیمت محصوالت وارداتي گران شود 

 پرداخت ها امیدوار بود.
2. اصالح نظام مالیاتي در مورد سرمایه گذاري براي بخش کشاورزي، از طریق کاهش نرخ مالیات 
بر سرمایه گذاري، زمینه الزم را براي سرمایه گذاري بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر 

فراهم شود تا منجر به افزایش اشتغال و همچنین بهبود تراز بازرگاني شود.  
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