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 چکیده

سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور افزایش رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی از یک 

های اقتصادی توجه همزمان به های اقتصادی باعث شده است که در تدوین سیاستو معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخش

اقتصادی، اشتغال و تجارت  ها از اهمیت باالیی برخوردار باشد. سه متغیر کالن رشدهر سه متغیر حساس و مهم فوق و روابط آن

شوند. در این میان بحث های اقتصادی کشورها محسوب میها و برنامه ریزیبخشی از مباحث مهم اقتصاد کالن و سیاست

شود. آن اندازه که های اساسی ارزیابی اقتصاد قلمداد میاشتغال عمدتا به دلیل تبعات اجتماعی خاص به عنوان یکی از شاخص

میت دارد، تولید نیروی کار و ایجاد اشتغال برای آن اهمیت ندارد.  برای این منظور در مطالعه حاضر با استفاده از رفع بیکاری اه

های اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی، و با کمک روش 4931 -4931هایآمار سری زمانی فصلی سال

دهد که ارتباط مثبت و به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میایم. ختهاشتغال و صادرات غیرنفتی استان خراسان جنوبی پردا

داری بین اشتغال و صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین تاثیرپذیری رشد اقتصادی از اشتغال، سرمایه و معنی

 تاثیرپذیری اشتغال از سرمایه و صادرات غیرنفتی وجود دارد.

 

 

 ، رشد اقتصادی، صادرات غیرنفتی، خراسان جنوبی.اشتغال کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مقدمه

کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از ظرفیت باالیی برای رونق تجارت خارجی با این کشور،  164خراسان جنوبی با 

دی برای ایجاد اشتغال و پاکستان و آسیای میانه برخوردار است و صادرات مرزی باید به عنوان یکی از اهرم های مهم اقتصا

های همجوار های تجاری استان نسبت به سایر استانیکی از مهمترین مزیت توسعه روابط تجاری بیشتر مورد توجه واقع شود.

ویژگی خاص ژئوپلیتیکی و بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان و نیز وجود چهار بازارچه مرزی فعال و همچنین قرار گرفتن 

های مهم در ایجاد های مرزی به عنوان یکی از اهرمجنوب و شرق به غرب کشور می باشد. بازارچه -در کریدر شمالاین استان 

های اقتصادی کشور های گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیتاشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سال

ها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در ها است، اما این بازارچهی نارساییداشته است. اگر چه کارکرد آنها توأم با برخ

های اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامامور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانسته

های بزرگ دولت است، نقش ازجمله دغدغهمؤثری را بردارند و هم در ایجاد فرصت های شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری 

 مهمی را ایفا کنند.

ای از بیکاران در در حال حاضر به دلیل باالبودن میزان بیکاری در مناطق شهری و روستایی و مهاجرت بخش عمده

و  ای از بیکاران روستایی به سمت مناطق شهری معضلی بزرگ برای جامعهمناطق شهری و روستایی و مهاجرت بخش عمده

کنند که از هر ابزاری برای مقابله با معضل مزبور دولت تبدیل شده است. برای این منظور دولتمردان و سیاستگذاران تالش می

های شغلی گذاری و رشد اقتصادی به دلیل ایجاد فرصتبهره گیرند. بر اساس مبانی نظری مربوط به اشتغال و بیکاری، سرمایه

ای هستند. نقش و جایگاه توسعه بازرگانی خارجی بویژه صادرات نیز از طریق ایجاد ته شدهگسترده در اقتصاد عوامل شناخ

های شغلی مستقیم)در بخش خدمات( و غیرمستقیم)در بخش تولید( در ایجاد اشتغال در یک اقتصاد بر کسی پوشیده فرصت

 نیست.

 

 پیشینه تحقیق

اند میتوان گذاری پرداختهمیان صادرات، رشد اقتصادی و اشتغال، سرمایهاز جمله مطالعاتی که در داخل و خارج به بررسی روابط 

 به موارد زیر اشاره نمود:

( در مطالعه خود بر روی صادرات غیرنفتی و اشتغال به بررسی ارتباط بین صادرات غیرنفتی و 4933)جعفری هرندی،

ن داد که رابطه مثبت و معنی داری بین صادرات پرداخته است. نتایج نشا 4993 -4936اشتغال در ایران طی دوره زمانی 

 غیرنفتی و اشتغال وجود دارد.

( در مطالعه خود عوامل موثر بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی را با استفاده از تحلیل 4934)خلیلیان و فرهادی،

دهد که تولیدناخالص داخلی اند. نتایج تجربی تحقیق نشان میهای همگرایی بررسی نمودههای زمانی زمانی و تکنیکسری

 کشور، قیمت های نسبی صادرات و مصرف داخلی بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی تاثیر معنی دار دارند.

( به بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل 4936)خالدی و همکاران،

وری بیانگر تاثیر پذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهرهمعادالت همزمان پرداختند. نتایج 

عوامل تولید، تاثیر پذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیر پذیری صادرات کشاورزی از 

 باشد.ایتی میهای ارزی و حمرشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاست

های کشاورزی با استفاده از سیستم ای بر توسعه زمیندر مطالعه خود بر روی اثر رشد منطقه4( 7003)هیل و برون،

-های کشاورزی یک ایلت منجر به افزایش اتالف زمینمعادالت همزمان پرداخت. نتایج نشان داد که افزایش درآمد و ارزش زمین

                                                             
1 Hailu, Y., and Brown, C 



  

های های کشاورزی تاثیر معنی داری بر توسعه زمینهای حمایت از زمینشود. در نتیجه سیاستهای کشاورزی ایالت همسایه می

 کشاورزی نداشته است.

های آمریکایی و ژاپنی را بر صادرات کشور هندوستان های صورت گرفته توسط شرکتگذاریاثر سرمایه 7(7009)بنگا،

صورت گرفت. نتایج 4331 -7000ی زمانیهای تابلویی در دورهدادهمورد سنجش قرار داد. کار تحقیقاتی وی بر اساس روش 

های ایاالت متحده به طور مستقیم و های صورت گرفته توسط شرکتگذاریآزمون وی نشان دهنده آن است که سرمایه

رمایه خارجی غیرمستقیم همراه با متنوع ساختن صادرات این کشور موجب افزایش صادرات هندوستان شده است. در حالی که س

 ورودی توسط کشور ژاپن تاثیر معنی داری بر صدرات این کشور نداشته است.

گذاری مستقیم خارجی و جریان تجارت در پرتغال را در مقاله ای رابطه بین سرمایه 9(70043)آفریکانو و ماگال هاس،

ثر مثبتی بر تجارت دارد و آنها به نوعی مکمل بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که ذخیره ورود سرمایه گذاری خارجی ا

یکدیگرند. آنها اثبات کردند که این اثر روی صادرات نسبت به واردات قوی تر است و این خود اثر مثبتی بر تراز تجاری این کشور 

 گذارد.می

 4340 -34ه زمانی کشور در حال توسعه در دور 93های سری زمانی مطالعه خود را با داده 1(4334)جونگ و مارشال،

کشور  1انجام داده و برای بررسی علیت گرنجر استفاده نموده اند. نتایج مطالعه انها از فرضیه رشد متکی به صادرات در فقط 

 کند.اندونزی، مصر، کاستاریکا و اکوادور حمایت می

 

هامواد و روش  

ش غیرنفتی و با کمک یک مجموعه معادالت) در حوزه بخ 4940 -39در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 

شامل سه معادله رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات بخش غیرنفتی(، در کنار شناسایی نوع روابط موجود در بین سه متغیر 

اشتغال، رشد اقتصادی و صادرات بخش غیرنفتی در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است. آمار و اطالعات مورد 

 افزارهای اقتصادسنجی از نرمآوری شده است. برای برآورد مدلاز از استانداری خراسان جنوبی و اداره گمرکات استان و... جمعنی

Ewievs های اقتصادی مورد نیاز یعنی های برآوردی، آزموناستفاده گردیده و به منظور اطمینان از نتایج حاصل از مدل

 اند.ست.معادالت رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات غیرنفتی به شکل زیر استخراج شدهایستایی، خودهمبستگی انجام شده ا

 الف. معادله رشد اقتصادی

توانند بر مقدار تولید ناخالص داخلی به عنوان وری عوامل تولید نیز میانتظار بر این است که عالوه بر سرمایه و نیروی کار و بهره

 شاخصی از رشد اقتصادی موثر باشند.:

(4                                                   ) 

(2         )  

 شود: ( محاسبه میQIاز تقسیم ارزش افزوده بر شاخص مقداری کل عوامل تولید) TFPشاخص 

(9                                                                             )    

 باشند.به ترتیب کششهای تولید نیروی کار و موجودی سرمایه می Bوaموجودی سرمایه و  Kتعداد شاغلین،  Lکه در آن 
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 ب. معادله نیروی کار

، جعفری هرندی(، اگر تولید کل و عامل سرمایه را بتوان از روابطی دیگر در مدل معین 4933بر اساس شیوه کالین)

توان از طریق نرمالیزه کردن تابع تولید کاب داگالس نسبت به نیروی کار، معادله نیروی کار را استخراج ولت میساخت به سه

نیز از تابع مربوطه حاصل خواهد شد. به منظور بررسی آثار صادرات، متغیر صادرات نیز در  GDPمتغیری برونزا بوده و  Kکرد.

 شود.معادله مربوط به اشتغال قرار داده می

(4)                               

 ج. معادله صادرات غیرنفتی

ن موضوع صادرات غیرنفتی استان خراسان جنوبی متاثر از عواملی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز است. برای نشان دادن ای

توان از تابع نمایی ذیل استفاده کرد:می  

(4                            )                       

(6              )     

باشد.، نرخ ارز می  Fern ،تولید ناخلص داخلی ،GDP 

در این مطالعه از روابط لگاریتمی به جای روابط خطی در معادالت استفاده شده است. از مزایای روابط لگاریتمی نسبت به روابط 

ها را سازد. دیگر اینکه اطالعات و دادهاینکه دسترسی به کششهای ثابت و متوسط متغیرهای توضیحی را آسان میخطی یکی 

با در  سازد.ها و همخطی بین متغیرهای توضیحی را مرتفع میموزون نموده و سهم خاصی از مشکالت ناشی از ناهمسانی واریانس

 نظر گرفتن مطالب مزبور، مجموع معادالت مورد نظر برای بخش کشاورزی به صورت ذیل تعدیل خواهد شد:

 

 

 

ارزش افزوده بخش غیرنفتی   : A GDP 

میزان شاغلین    :L 

ارزش صادرات غیرنفتی   :Xno 

موجودی سرمایه    :K 

وری کل عوامل تولیدبهره  :TFP 

نرخ ارز   :Fern 

 

 نتایج و بحث
 آزمون خود همبستگی

دوربین H به منظور اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی از شاخص دوربین واتسون)برای معادالت غیرعادی( و از

 ها، خودهمبستگی وجود ندارد.واتسون)برای معادالت اتو رگرسیو( استفاده شده است. در معادالت برآوردی بر اساس این شاخص

 

 آزمون ایستایی

)ایستایی( متغیرهای مورد استفاده در معادالت بیانگر این است که برخی از این متغیرها در سطح، ایستا برررسی پایایی

 گردند.بوده و دیگر متغیرها با تفاضل یک یا دو ایستا می



  

 
 یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد مطالعه(: آزمون دیکی فولر تعمیم4جدول)

 %4ر سطحپایایی د وضعیت پایایی متغیر

LnGDP I(1) 57/2- 

LnEx no I(1) 547/2- 

Ln K I(1) 542/2- 

Ln TFP I(1) 17/3- 

Ln L I(1) 11/3- 

ln Fern I(1) 448/2- 

 مأخذ: نتایج تحقیق                           

گیری پایا تغیرها با یکبار تفاضلیافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرها نشانگر این است که کلیه مفولر تعمیم -نتایج آزمون دیکی

 باشد.می

  

 برآورد و تحلیل معادالت
 رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی

وجود محصوالت استراتژیک و دارای رتبه تولید در سطح کشور نظیر زعفران، زرشک، عناب، پنبه، ذخایر معدنی متنوع، 

در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال  گذاریگیاهان دارویی خاص، فرصت مناسبی را به منظور سرمایه

های تجاری به منظور استفاده از ظرفیت تجارت های مرزی و دایر کردن رویهتوسعه زیرساختهمچنین  فراهم آورده است.

 کند.ی استان کمک میبرداری مناسب از آن به توسعه اقتصادهای استان است که بهرهخارجی با افغانستان، از جمله مزیت

 (. عوامل موثر بر رشد اقتصادی7جدول )

 متغیر ضریب tآماره آزمون سطح معناداری

00000 04/77- 38/4- C 

00000 51/1 27/4 ln labor 

00000 11/77 45/5 Ln TFP 

0007/0 18/1- 45/0- Ln K 

00000 537/0 487/0 Ln export 

  48/0 R2 

15/0 D.W 

 مأخذ: نتایج تحقیق                   

دهد که از همه عوامل مورد نظر، ازجمله نیروی کار، سرمایه، ( نشان می7نتایج حاصل از برآورد معادله رشد اقتصادی)جدول

وری عوامل تولید تاثیرمعنی داری بر رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی داشته است. اما متغیر موجودی سرمایه اگرچه بهره

ی داری بر رشد اقتصادی استان داشته است اما ضریب آن بصورت منفی وارد شده است. و نشان دهنده این است که از تاثیر معن

باشد، میزان سرمایه و سرمایه گذاری برای رشد و پیشرفت استان محدود انجایی که استان خراسان جنوبی جدیدالتاسیس می

 بوده است.

 

 



  

 معادله نیروی کار

گذاری، رشد ت که تابع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی متعددی است. از میان عوامل اقتصادی، نقش سرمایهاشتغال، متغیری اس

 تواند موثر باشد.اقتصادی و صادرات غیرنفتی می
 . معادله نیروی کار9جدول

 متغیر ضریب tآماره آزمون سطح معناداری

00000 25/78- 74/3- C 

00000 17/40 43/4 Ln gdp 

000/0 74/24- 44/27- Ln K 

00000 72/4 83/2 Ln export 

 48/0 R2 

54/0 D.W 

 مأخذ: نتایج تحقیق                  

و معادله نیروی کار، تمامی متغیرهای توضیحی تاثیر معنی دارو مثبتی بر رشد نیروی کاردارند به جز متغیر  9بر اساس جدول 

ظ آماری معنی دار است اما ضریب آن بصورت منفی وارد شده و نشان دهنده موجودی سرمایه بخش غینفتی که اگرچه از لحا

 محدودیت و کمبود سرمایه است که باعث افزایش بیکاری در بخش کشاورزی و غیرنفتی استان شده است.

 معادله صادرات غیرنفتی
خالص داخلی بخش غیرنفتی و نرخ ارز از جمله عواملی که در این تحقیق بر صادرات غیرنفتی تاثیر گذار است، میزان تولید نا

 باشد.می

 . معادله صادرات غیرنفتی1جدول

 متغیر ضریب tآماره آزمون سطح معناداری

000007 36/9 07/6 C 

00000 13/4 03/0 Ln gdp 

00436 96/4- 93/70- Ln Fern 

 34 R2 

69/0 D.W 

 مأخذ: نتایج تحقیق                 

همچنین  ولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد صادرات غیرنفتی داشته است.. متغیرت1بر اساس جدول

رابطه منفی بین افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و کاهش نرخ ارز بوده که نشان دهنده این است که واردات کاالهای 

ای است. در نتیجه هزینه واردات کاالهای سرمایه ای نسبت به صادرات بخش کشاورزی از رشد نسبتا باالیی برخوردار بودهسرمایه

گذار و صادرکننده بخش های حمایتی از سرمایهیابد. لذا سیاستگذار در بخش کشاورزی کاهش مییابد و سود سرمایهافزایش می

عه بخش کشاورزی تواند به نفع تولیدکننده و صادرکنندگان و تقویت و توسکشاورزی و اعطای اعتبارات با نرخ بهره کمتر می

 استان خراسان جنوبی باشد. 

 

 نتایج و پیشنهادات

وری عوامل تولید تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی بخش نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اشتغال، سرمایه و بهره 

ان خراسان جنوبی برای رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات بخش کشاورزی استکشاورزی استان خراسان جنوبی دارد. 



  

های ها و ضعفتوان به رفع محدودیتبا بررسی دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن می

بندی، ها، بستههای مختلفی چون حمل و نقل، پایانههای اقتصادی استان مرتبط با صادرات پرداخت و حوزهموجود در زیرساخت

ها شناخته شده و نسبت به رفعع آنها اقدام ها و محدودیتی هوایی مورد کالبد شکافی قراار گیرد تا ضعفاهای ریلی، جادهراه

بندی اثرگذار، داشتن کاالها و مندی از تبلیغات و بستهشود. از سوی دیگر الزمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف عالوه بر بهره

میزان تولید ناخالص داخلی استان خراسان جنوبی بیشترین تأثیر را در افزایش پذیر در بازار جهانی است. محوصالت رقابت

هایی که بتواند رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی را تسریع بخشد، صادارت محصوالت کشاورزی دارد. بنابراین، سیاست

امل تولید بخش کشاورزی و وری عوموجب بهبود ارزش صادرات محصوالت کشاورزی خواهد شد. در این زمینه افزایش بهره

 تواند میزان صادارت کشاورزی را بهبود دهد.های تولیدی این بخش میاستفاده از ظرفیت

 از جمله پیشنهادات این مطالعه شامل موارد زیر می باشد: 

در مردم که دومین ایجاد فرهنگ صادراتی برپایی عموم مردم که باید صادرات را به عنوان ارزش تلقی کنند و ایجاد این باور  -

تواند در ایجاد فرهنگ های عمومی میموتور محرکه رشد اقتصادی، و پیشرفت یک کشور، صادرات است. در این راستا رسانه

 عمومی صادرات نقش آفرین باشند.

ر امر تولید ترین اقدام، رسیدگی بیشتر به وضعیت تولید محصوالت است. بر این اساس، تنها از طریق سرمایه گذاری داساسی -

های صادرات غیرنفتی را در توان موجبات ارتقای توانمندیمحصوالت کشاورزی و متنوع کردن مقدار محصوالت صادراتی می

 الملل فراهم آورد. صحنه اقتصاد بین

ادی در صادرات محصوالت کشاورزی تغییرات همسویی با تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور دارد، بدین معنی که رشد اقتص -

تواند با افزایش توانمندیها و امکانات اقتصادی کشور، زمینه افزایش صادرات محصوالت کشاورزی رادر استان  فراهم هر دوره می

 نماید.

توان با ایجاد شرایط مناسب و ثبات اقتصادی موجب کاهش ریسک، با توجه به جدیدالتأسیس بودن استان خراسان جنوبی می -

 ی و در نتیجه افزایش تولیدات و صادرات استان را فراهم آورد.گذارتشویق سرمایه

-های گوناگون و به رغم اجرای سیاستها و پتانسیلهایی است که علیرغم دارا بودن قابلیتاستان خراسان جنوبی جزو استان -

ادی نرسیده است؛ بنابراین یافتگی در بسیاری از ابعاد به ویژه در زمینه اقتصای مختلف، هنوز به سطح توسعههای توسعه

اند که دستیابی به اهداف آنها با در نظر هایی نادرست بوده یا آنچنان بلندپرواازنه بودههای به کار گرفته شده یا سیاستسیاست

ه باشند اثر بخشی ناظر بهای توسعه میچنین اثر بخشی و کارایی، الزامات برنامهگرفتن شرایط استان مقدور نبوده است. هم

ترین رویکرد مدیریت باشد. تخصیص بهینه منابع مهمتحقق اهداف استراتژیک و کارایی تخصیص بهینه منابع برای این منظور می
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