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 چکیده

گسترش جهانی شدن و رشد مبادالت تجاری بین اقتصادها، تأثیرپذیری اقتصادها از یکدیگر را افزایش داده است که از این میان، 
ها از تولید ناخالص داخلی بیشتر است )بازتر هستند(، بیشتر متأثر از تحوالت جهانی، به ویژه ت تجاری آناقتصادهایی که سهم تبادال

گذاری داخلی بر درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه ریتأثاین پژوهش با هدف بررسی  .شان، هستندتحوالت در اقتصاد شرکای تجاری عمده
-انجام شده است. جهت بررسی روابط بین متغیرها از روش خود توضیح با وقفه 3131تا  3108رشد بخش کشاورزی ایران در بازۀ زمانی 

شود. این روش یکی از الگوهای پویای متناسب با رابطه ایستای بلند مدت است که برآوردهای به استفاده می ARDLهای توزیع شده یا 
قادر به برآورد هم زمان ضرایب بلند مدت و کوتاه  ARDLروش  دهد. ضمن این کهنسبت بدون تورش از ضرایب بلند مدت به دست می

با استفاده از  3108-3131دوره فصلی طی  هایبراساس دادهمدت و تعیین جهت علیت بین متغیرهای الگوست. همچنین این پژوهش 

گذاری باز بودن اقتصاد و سرمایه دهد که درجههای پژوهش نشان مینتایج آزمون فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. Eviews11افزار نرم

داری بر رشد تولیدات بخش کشاورزی در ایران دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه مدت نشان دهنده این داخلی تاثیر مثبت و معنی
 توصیه آمده، دست به نتایج اساس داری بر رشد اقتصادی دارد. برگذاری داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنیاست که سرمایه

 آن، منافع از بیشتر برداری بر رشد بخش کشاورزی و بهره گذاری داخلیدرجه باز بودن اقتصاد و سرمایه بیشتر اثرگذاری برای که شودمی

-سیاست بین تعامل عمل، نمایند. در تسهیل صادرات برای را شرایط نموده و اتخاذ خارجی تجارت در را گراییبرون گزاران راهبردسیاست

 توسعه ساززمینه با سایر کشورها، مشترك های همکاری قالب در ویژه به گذاری سرمایه برای خارجی منابع و جذب گراییبرون های

 است. کارساز گراییراهبرد برون تعمیق در ایسرمایه و تجاری موانع حذف راستا، این بود. در خواهد صادراتی کشورمان هایظرفیت

 ARDL، بخش کشاورزی، گذاریسرمایهدرجه باز بودن اقتصاد،  ای کلیدی:هواژه
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 مقدمه

های اقتصادی است که جایگاه خاصي در فرآیند توسعه دارد. از طریق رشد و توسعه کشاورزی یکي از مهمترین بخش

ردن الگوی توسعه اند به اهدافي از جمله فقرزدایي، تنوع بخشيدن و پایدار ککشاورزی، کشورهای مختلف توانسته

گيرد، مي صورت روستایي مناطق در کشاورزی توليد اعظم شهری، توزیع درآمد و عدالت اجتماعي دست یابند. بخش

کشاورزی به دليل نقش انکار ناپذیر در دارد.  عهده به را روستایي توسعه فرایند از ایعمده بخش کشاورزی توسعه

یك سو و ایجاد اشتغال و کمك به رونق صادرات غيرنفتي از سوی دیگر تأمين سالمت و امنيت غذایي خانوارها از 

 Ordi) است همواره در کانون توجه سياست گذاران در تمامي کشورها اعم از توسعه یافته و درحال توسعه قرار داشته

bazar & Moghaddasi, 2232لط بر (. در بسياری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مس

اقتصاد شناخته شده است. افزایش روزافزون تقاضای مواد غذایي، سهم باالی بخش کشاورزی در اشتغال بر اهميت 

افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پيش شرط توسعه اقتصادی دانست. سرمایه همواره به این بخش مي

 (.  Hoshman and Danesh nia, 2112) آیدعنوان یکي از عوامل موثر بر رشد اقتصادی به حساب مي

اند. از طرفي طيف وسيعي از مطالعات گذشته به بررسي درجه باز بودن اقتصاد در کشورهای در حال توسعه پرداخته

ترین معيار درجه اند. در ادبيات کاربردی سادهتقریبا تمامي این مطالعات بر اساس مقایسه بين کشورها صورت گرفته

گيری جریان مبادالت تجاری و انتقال سرمایه در یك اقتصاد اد که معيار مهمي برای سنجش و اندازهباز بودن اقتص

های باز است، برابر با نسبت مجموع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي و یا نسبت واردات یا صادرات یا نرخ

 (.Ghaderi moghadam and Mehnatfar, 2232ها به توليد ناخالص داخلي است )رشد آن

گذاری همواره به عنوان یکي از موضوعات اصلي در اقتصاد کالن مطرح است و نقش مهمي در از سویي دیگر  سرمایه

وری و ارتقا تکنولوژی دارد. سرمایه به لحاظ قابليت تبدیل آن به دیگر رشد اقتصادی کشورها به لحاظ افزایش بهره

با دیگر عوامل توليد برخوردار است، به طوری که با بکارگيری صحيح  عوامل توليد از نقش ممتازی در مقایسه

تواند ظرفيت توليد را به ميزان قابل سرمایه و ترکيب آن با دیگر عوامل توليد و استفاده بهينه از منابع محدود مي

د باعث تسریع توانهای مختلف ميگذاری در بخش کشاورزی از جنبهتوجهي افزایش دهد. به جهت تئوریك، سرمایه

های توليدی گذاری و توسعه فعاليتهای کشاورزی، سرمایهرشد و توسعه اقتصادی شود. به دليل کاربر بودن فعاليت

های شغلي جدید گردد و نرخ بيکاری را کاهش دهد.با توجه به استقرار تواند باعث ایجاد فرصتدر این بخش مي

از مهاجرت روستایيان به شهرها بکاهد یا حداقل رشد مهاجرت از های کشاورزی در مناطق روستایي اغلب فعاليت

گذاری در بخش کشاورزی با توجه به در نظر گرفتن مزیت نسبي محصوالت روستا به شهر را کاهش دهد. سرمایه

گردد و بدین باعث افزایش توليد بخش کشاورزی شده و در پي آن منجر به افزایش صادرات محصوالت کشاورزی مي

گذاری در بخش کشاورزی به رشد دیگر شود. سرمایهب کمبود درآمدهای ارزی تا حدی از این راه مرتفع ميترتي

های اقتصادی برخوردار است. کند، زیرا ارتباط پسين و پيشين زیادی با دیگر بخشهای اقتصادی کمك ميبخش

گردد و به طور ها ميصادی این بخشگذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتبدین ترتيب، افزایش سرمایه
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 (. Aghanasiri, 2233غيرمستقيم به بهبود وضعيت اشتغال در کشور کمك خواهد کرد )

های توسعه در کانون توجه مدیریت کالن کشور قرار داشته رو، تأمين سرمایه در بخش کشاورزی در تمام برنامهاز این

مين سرمایه بخش مذکور در نظر گرفته شده است. با توجه به اهميت است و مواد متعددی در قوانين برنامه برای تأ

های اقتصادی و تاثير آن بر متغيرهای کالن اقتصاد، از جمله رشد بخش کشاورزی بررسي این گذاری در بخشسرمایه

 روابط حائز اهميت است.

 در ادامه به برخي از مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته شده است:

Hoomani farahani et al (2232)  به بررسي تاثير توسعه مالي بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو

اند. نتایج نشان داد که توسعه مالي در چارچوب یك مدل غيرخطي پانلي پرداخته 1992-2112دی هشت طي دوره 

توليد ناخالص داخلي است، از رژیم  درصد ارزش 11/11، با گذشتن از حد آستانه که معادل 11/3با سرعت مالیم 

یك به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غيرخطي در مدل است. تاثير این متغير در رژیم نخست مثبت و با 

قرار گرفتن در رژیم  دوم منفي برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثير مثبت، و در رژیم دوم تاثيری منفي بر 

دارد. سرمایه و نيروی کار نيز در هر دو رژیم تاثير مثبت بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما ارزش افزوده کشاورزی 

 این تاثير در رژیم دوم برای هر دو متغير کاهش یافته است. 

Shabani koshalshahi et al (2232) ایران طي  کشاورزی بخش افزوده ارزش بر اعتبارات و نقدینگي تأثير به مقایسه

 داده نشان اند. نتایج نشان داد نتایج( پرداختهGMMبا استفاده از روش گشتاورهای تعميم یافته ) 1321-1391دوره 

 ارزش پذیریکشش اما دارند، ایران کشاورزی بخش افزوده ارزش بر مثبت تأثيری دو، هر اعتبارات، و نقدینگي که

 تواندمي پولي سياست از استفاده گفت توانمي ابراین،بن است. نقدینگي از بيشتر مراتب به به اعتبارات، نسبت افزوده

 نظر به تریمناسب ابزار سياستي نسبي، گونه به اعتبارات ميان، این در و دهد افزایش را کشاورزی بخش افزوده ارزش

 شاغلين جمعيت و خصوصي بخش و های دولتيگذاریسرمایه وقفه، دوره یك با افزوده ارزش همچنين، رسد.مي

 دارد.  افزوده ارزش بر منفي تأثيری این بخش، در سرمایه موجودی و مثبت تأثير کشاورزی، بخش

Chandio et al (2232)  با استفاده را  1993-2112تاثير اعتبارات رسمي بر توليد کشاورزی در پاکستان طي دوره

دار بر توليد کشاورزی در بت و معنيمورد بررسي قرار دادند. نتایج نشان داد که اعتبارات تاثيری مث ARDLاز الگوی 

 این کشور دارد.

Akpaeti (2235)  با استفاده از را  1993-2112تاثير بهسازی بخش مالي بر رشد کشاورزی در نيجریه طي دوره

را مورد بررسي قرار دادند. این پژوهشگران نشان دادند که بهسازی توسعه مالي از طریق افزایش سطح  ARDLالگوی 

 داری بر رشد کشاورزی دارد.مدت و بلندمدت، تاثير معنير کوتاهتوليد، د

Parhizkari et al (2232) ثباتي نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران طي دوره به بررسي اثرات بي

ر اثر اند. نتایج نشان داده است که نوسانات نرخ ارز واقعي تاثيپرداخته GARCHبا استفاده از روش  1391-1329

 منفي بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد.
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Sharifi renani et al (2231)  طي به بررسي تاثير اعتبارات بانك کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

ها نشان داد که اند. نتایج مطالعه آنپرداخته( VARبا استفاده از رویکرد خودرگرسيون برداری ) 1323-1339دوره 

 ارات تکليفي و غيرتکليفي بانك کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. اعتب

Goodarzi et al (2232) 1331طي دوره  به بررسي تاثيرپذیری قيمت محصوالت کشاورزی از نااطميناني تورم-

 بخش در ينيبشيپ خطای انسیاره ویتجز جیاند. نتایج نشان داد نتاپرداخته GARCHبا استفاده از مدل  1323

 محصوالت متيق تکانه با هانوسان شتريب بلندمدت و مدتانيم مدت،کوتاه در که است آن نشان دهنده یکشاورز

 بر دیگر متغيرهای کنار در تورمي نااطميناني متغير که داد نشان مطالعه این هایافتهی شود.يم ح دادهيتوض یکشاورز

 محصوالت قيمت رفتار تحليل و تجزیه برای که مطالعاتي در رو نیا از است، موثر بوده کشاورزیمحصوالت  قيمت

 کنار در تاثيرگذار عامل یك باید تورمي نااطميناني متغير گيرد،مي صورت آن بر مؤثر عوامل بررسيو  کشاورزی

 دانسته شود. دیگر متغيرهای

ها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی با نگي و اثرات آنبيني نرخ تورم و نقدی( به پيش1391دهدشتي و همکاران )

ها اند. نتایج مطالعه آنپرداخته ARCHو  ARMAمور، الگوهای هارمونيك،  -استفاده از آزمون ناپارامتریك واليس

 نشان داد که ارتباط مستقيم اما ضعيفي بين حجم نقدینگي، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد. 

 

 تحقیقروش 
های سنتي اقتصاد سنجي برای مطالعات تجربي، مبتني بر فرض پایااني پاذیری متغيرهاا اسات. اماا استفاده از روش

های زماني، این فرض نادرست اسات دهد که در مورد بسياری از سریهای انجام یافته در این زمينه، نشان ميبررسي

است سبب بروز رگرسيون جعلي شده و اعتماد نسبت به ضارایب و اغلب این متغيرها ناپایا هستند. این مساله ممکن 

هاایي در برآورد شده را از بين ببرد. بنابراین، طبق نظریه همجمعي در اقتصاد سنجي مادرن، ضاروری اسات از روش

یان جمعي توجه داشاته باشاند. در اهای زماني، استفاده شود که به مساله پایایي و همبرآورد  هنگام استفاده از سری

( ARDLهای تاوزیعي )مقاله از آنجایي که درجه جمعي متغيرها به صورت متفاوت است، از روش خود توضيح با وقفه

بيزین، آکائياك و  -برای هر یك از متغيرها با استفاده از معيارهایي مانند شوارتز ARDLاستفاده شده است. در روش 

وش روابط بلندمدت و کوتاه مادت باين متغيار وابساته و ساایر این ر  شود.های بهينه انتخاب ميحنان کوئين، وقفه

-زند. در استفاده از این رهيافت باه یکساان باودن درجاه هاممتغيرهای توضيحي الگو را به طور همزمان تخمين مي

در حاالتي کاه متغيرهاا  ARDLنيازی نيسات. متادلوژی  -گرنجر ضروری است -که در روش انگل -جمعي متغيرها

باشند، بازهم قابل کاربرد است.  بنابراین جهت بررسي رابطه بلندمدت بين متغيرهاا   I(1)و  I(1)غيرهایترکيبي از مت

کنناد کاه اگار ( ثابات ماي1999) 2(، استفاده شد. پسران و شين2111) 1های پسران، شين و اسميتاز آزمون کرانه

                                           
3 Bound Testing Approach Pesaran, Shin and Smith 
2 Pesaran and Shin 
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 گرایاااااااااااااااااااااااااااااااااي از باااااااااااااااااااااااااااااااااردار هااااااااااااااااااااااااااااااااام

هاای آن باه ( که وقفهARDLهای توزیعي )ه خودبازگشت با وقفهروش حداقل مربعات بر اساس یك رابط کارگيریبه

هاای کوچاك از دست آید، عالوه بر اینکه برآوردگر حداقل توزیاع نرماال دارد، در نموناهخوبي تصریح شده باشند، به

م نيسات اریب کمتر و کارایي بيشتری برخوردار خواهد بود. استفاده از این الگو دارای چند مزیت اسات. اول اینکاه ال

چنين، افزون بر برآورد ضرایب مربوط به الگاوی بلندمادت، همه متغيرها از درجه جمعي یکساني برخوردار باشند. هم

کناد. مدت به تعادل بلندمدت ارائاه مايالگوی تصحيح خطا را نيز به منظور بررسي چگونگي تعدیل عدم تعادل کوتاه

های سری زماني پایا نيستند، فاراهم آورد. شاکل کلاي امي که دادهجمعي را هنگاین رویکرد امکان بررسي مساله هم

 به صورت زیر است: ARDLالگوی 

 

 
در دو مرحلاه  ARDLیك اخاالل سافيد اسات.  رهيافات  tuبردار متغيرهای مستقل و  txمتغير وابسته،  tyدر آن، 

گيارد. بادین سي مورد آزمون قارار ميگيرد، در مرحله اول وجود ارتباط بلند مدت بين متغيرهای تحت بررانجام مي

تر از یك باشاد، الگاوی پویاا باه های متغير وابسته کوچكترتيب که اگر مجموع ضرایب برآورده شده مربوط به وقفه

ضرایب  متغيرهای با وقفه مربوط به متغير وابسته است که در سامت  یابد. مجموعسمت تعادل دراز مدت گرایش مي

شوند و مجموع انحراف معيارهای این ضرایب است. چنانچه قدر مطلق کميت محاسبه شاده از راست معادله ظاهر مي

د و تر باشاد، فارض صافر ردر سطح اطمينان مورد نظر بزرگ 1کميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر

-، ابتدا تعداد وقفاهARDLدر نتيجه یك رابطه تعادلي دراز مدت بين متغير های الگو وجود دارد. برای برآورد الگوی 

( را تعيين و سپس ضرایب الگاو را بارآورد SBCهای بهينه با استفاده از معيارهای مناسب مانند معيار شوارتز بيزین )

 (.1333خواهيم کرد )پيرایي و شهسوار، 

گاذاری درجه باز باودن اقتصااد و سارمایه ريتأثجه به ماهيت داده های سری زماني و نوع مطالعه، جهت بررسي با توّ

داخلي بر رشد بخش کشاورزی، در این مطالعه برای بررسي رابطه بلندمدت بين متغيرهاا از الگاوی خودبازگشات باا 

 استفاده شد.  11ل اطالعات از نرم افزار ایویوز جهت تجزیه و تحلي .( استفاده خواهيم کردARDLهای توزیعي )وقفه

های مورد استفاده در این تحقيق به صورت زیار باشد. همچنين متغيرمي 1399تا  1331ها از سال متغير يزمان دوره

 است:

LAGDP :بخاش  رشاد به عناوان شااخص 1392ثابت سال  متيبه ق ي بخش کشاورزیناخالص داخل ديتول تمیلگار

   کشاورزی

                                           
3Banerjee, Doladl & Mestre 
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LTR:  باه عناوان1391ثابت ساال  متيبه ق يناخالص داخل ديو واردات کاال و خدمات به تول صادراتنسبت لگاریتم 

 شاخص درجه باز بودن اقتصاد؛

LINVگذاری داخلي؛  : لگاریتم سرمایه 

 استفاده شده است. Eviews11برای تخمين روابط بين متغيرها از نرم افزار 

 

 نتایج و بحث

-محاسباتي نمي  Fباشد به مقدار آماره I(2)شود و در صورتي که متغير دا آزمون پایایي انجام ميدر این قسمت ابت

 شود:( ارائه مي1توان اعتماد کرد. بنابراین نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره )
 

 (  نتایج آزمون ریشه واحد در سطح با عرض از مبدا و بدون روند زمانی1جدول شماره )

 نام متغير اماره آزمون ارزش بحراني گيرینتيجه 

 LAGDP -9111/1 -9112/2 ناپایا

 LINV -9121/3 -3911/2 پایا

 LTR 2211/1 -9112/2 ناپایا

 
 (  نتایج آزمون ساکن پذیری در سطح با عرض از مبدا و روند زمانی2جدول شماره )
 نام متغير اماره آزمون ارزش بحراني نتيجه گيری

 LAGDP -2119/1 -3932/3 ناپایا

 LINV -3939/2 -2933/3 پایا

 LTR -2221/1 -9939/3 ناپایا

                      

ها به جز سرمایه گذاری در سطح ناپایا نيستند طور که از نتایج آزمون ریشه واحد مشخص است تمامي متغيرهمان

 شود.ها پرداخته مي( به بررسي پایایي تفاضل مرتبه اول متغير3بنابراین در جدول )

های مدل به جز سرمایه گذاری همگي شود که متغير( نتيجه گرفته مي3با توجه به نتایج خالصه شده در جدول )

I(1) باشند. بنابراین از آنجایي که متغيرهای این تحقيق ميI(1)  وI(1) باشند لذا از روش خود توضيحي با مي

شود. در این مرحله ابتدا به بررسي رابطه ابط ميان متغيرها استفاده مي( برای بررسي روARDLهای توزیعي )وقفه

 شود.بلند مدت بين متغيرهای پرداخته مي
 ( نتایج آزمون ریشه واحد روی تفاضل مرتبه اول متغیرها با عرض از مبدا و بدون روند زمانی3جدول )

 نام متغير آماره ازمون ارزش بحراني گيرینتيجه

 D(LGDP) -3211/3 -3231/2 پایا

 D(LTR) -2132/2 -2119/2 پایا
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را به عنوان وقفه بهينه انتخاب کرده و مقدار آماره محاسباتي  ARDL(1،1،1)های مدل با استفاده از آزمون وقفه

 بنرجي، دوالدو و مستر به صورت زیر محاسبه و تعيين شده است:

15/7
13/0

107/0



t 

باشد، مي -23/3درصد و برای مدل با عرض از مبدا  92ان و مقدار آماره جدول بنرجي و همکاران در سطح اطمين

شود. اکنون با علم به این موضوع به برآورد رابطه بلند مدت بنابراین وجود رابطه بلند مدت بين متغيرها اثبات مي

 گردد:( ارائه مي2بين متغيرها پرداخته که نتيجه برآوردی مگو در جدول )
 

 

  نتایج تخمین بلندمدت (4) جدول
 متغير ضریب انحراف معيار tآماره  احتمال

 عرض از مبدأ -1191/1 1122/1 -2212/1 31/1

1111/1 92/3 2191/1 3112/1 dLINV 

1111/1 22/2 13/3 22/9 dLTR 

F=33/221=2R                                                                           92/1 

 

 توان نتيجه گرفت:دست آمده از بردار همجمعي بلندمدت اکنون مي به توجه به نتایج به

-رساند که با افزایش در سرمایهگذاری داخلي نيز مثبت و معني دار به دست آمد و این مطلب را ميضریب سرمایه

ضریب یابد. اما از آنجایي که مقدار ضریب به دست آمده به نسبت دیگر گذاری رشد بخش کشاورزی نيز افزایش مي

توان نتيجه گرفت حجم زیادی از افزایش رشد بخش کشاورزی توسط این ضریب قابل توضيح باشد ميکوچکتر مي

 باشد.نمي

توان این گونه عنوان کرد که با دار به دست آمد. بنابراین ميضریب شاخص آزادسازی تجاری مقداری مثبت و معني

 ادرات محصوات کشاورزی رشد اقتصادی این بخش را افزایش داد.افزایش مقدار صادرات غير نفتي ایران و خصوصا ص

همچنين نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه مدت نشان دهنده این است که سرمایه گذاری داخلي و درجه باز 

 بودن اقتصاد تاثير مثبت و معني داری بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد.

دست آمد و این مساله بيانگر پویایي مدل از کوتاه مدت به بلند مدت دار به مقداری منفي و معني ECMضریب 

 باشد. مي 22/1باشد به عبارتي روند تصحيح خطا از کوتاه مدت به بلند مدت با سرعتي معادل مي
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  کوتاه مدتنتایج تخمین  (5) جدول

 متغير ضریب انحراف معيار tآماره  احتمال

 از مبدأعرض  -1993/1 2322/1 2132/1 13/1

1111/1 21/2 1221/1 3192/1 dLINV 

1112/1 11/3 1132/1 2331/1 dLTR 

1111/1 12/3- 12/1 22/1- Ecm(-3) 

F=12/231=2R                                                                           92/1 

 

 

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
گذاری داخلي بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از جه باز بودن اقتصاد و سرمایهدر ريتأثمقاله به بررسي  این در

( پرداخته شد. این مطالعه با استفاده از آمار سری زماني فصلي ARDLهای توزیعي، )الگوی خود توضيحي با وقفه

-دار سرمایهو معني دهنده تاثير مثبتانجام گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان 1399های تا سال1331طي 

گذاری بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلند مدت و کوتاه مدت دارد. شاخص درجه باز بودن اقتصاد نيز در کوتاه 

-دار دارد. در تبيين نتایج به دست آمده ميمدت و بلند مدت بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثير مثبت و معني

تحوالت  تواندمي خارج دنيای با یك کشور دریچه ارتباطي به عنوان یکشاورز محصوالت جهاني توان گفت تجارت

 ایجاد پيامدهای باعث برعکس یا و آورد فراهم را بخش کشاورزی پایدار و خوداتکا توسعه راستای در بنيادی

-نعطافا و پویایي از درجة باالیي جهاني، بازارهای با مرتبط مختلف هایتوانمندی بخش و قابليت گردد. نامطلوب

 در موفقيت است. جهاني با بازارهای رویارویي در کشور یك موفقيت برای ضرورت انکارناپذیر ها،بخش این پذیری

از  مناسب و مطلوب استفاده کشور، سطح گسترده در اشتغال ایجاد بر تضميني دامي خارجي محصوالت تجارت

 هایبا هجمه مقابله برای روزافزون سازیظرفيت و یتوانمند شهروندان و نفع به جهاني جامعه در سودآور هایفرصت

 نيز خارجي عرصه تجارت در فعاليت ليکن، است. اقتصادی بعد در مختلف بویژه ابعاد در رقيب کشورهای مختلف

 به صادرات به اقتصادی، هایاغلب بنگاه اگرچه هاست،حداقل و استانداردها برخي واجد بودن و شرایط کسب مستلزم

 هایبحران با مقابله جهت در آن را و نگرندتقاضا، مي نوسان هایریسك و خطرات کاهش ای برایيلهوس عنوان

 بازارها بسيار این در رقابت ندارد. قرار صادرکننده در اختيار سهولت به خارجي بازارهای اما یابند،مي داخلي مفيد

 آثار زایي، ارزآوری،اشتغال مزایای از را کشور که صادراتي آن گونه  آن در موثر و قوی حضور و تنگاتنگ بوده

 وکالن خرد هایجنبه به های مدون صادراتي و توجهمند نماید، مستلزم اتخاذ سياستبهره … و رفاهي و آموزشي

 بخش در مطلوب رشد دستيابي به مهمي در عامل زمينه این در پویا و استراتژیك است. مدیریت آن اقتصادی
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های نفتي و همچنين واهد بود. از طرفي با توجه به وابستگي اقتصاد کشور به نفت و فرآوردهکشاورزی خ توليدات

نوسانات شدید در درآمد حاصله فروش این محصوالت، توجه بيشتر به توليدات بيشتر در بخش کشاورزی احساس 

شود که با توجه به تاثير اد ميگزاران پيشنهشود. در پایان با توجه به نتایج مطالعه به متوليان امور و سياستمي

های های روستایي، ایجاد سيستمگذاری بر رشد بخش کشاورزی توجه خود را بيشتر بر عمران راهمثبت سرمایه

ارتباطي، برق و .. معطوف سازند تا از این طریق به رشد بيشتر این بخش کمك کنند. همچنين به منظور تشویق 

از یك ثبات نسبي برخوردار باشند تا از نوسانات قيمتي که به دنبال آن  هابخش خصوصي باید تالش شود قيمت

گذاران با اطمينان بيشتری در بخش کشاورزی و آید، جلوگيری شود و سرمایهنااطميناني در اقتصاد به وجود مي

 و شده ارائه ونگوناگ مکاتب و اصلي متفکران دستاوردهای و هادیدگاه گذاری کنند. همچنين مطالعهتوليدی سرمایه

محصوالت  جهاني تجارت روی بر مطالعه و همچنين کلي بطور خارجي تجارت زمينه در یك هر قوت ضعف و نقاط

 گردد. مطالعهبخش پيشنهاد مي این در اتخاذ استراتژی به کمك به منظور خاص بطور آن اثرات و کشاورزی

 با برخورد در آنان هایدر روش کنکاش و کشاورزی محصوالت جهاني تجارت موفق در کشورهای تجارب از واستفاده

 منفي تأثيرات کاهش و سود باعث افزایش که مستنداتي ارزیابي و گردد. شناسایيمشابه پيشنهاد مي مشکالت

بسيار  جهاني بازارهای در تحوالت و گردد. تغييراند؛ نيز پيشنهاد ميبوده کشاورزی توليدات شدن بازارهای جهاني

به  و در آینده بازار تغييرات درك و شناخت روی باید جهاني شده بازارهای در مدیریت تمرکز لذا اشدبمي سریع

 مروری که بود مهم خواهد منظور این برای باشد. کاربردی هایبکارگيری اندیش و روش اداره در تغيير اندازه همان

 کيفيت با اطالعات که آنجا از داشته باشيم. گانتوليدکنند و فعاالن آموزش همچنين بازارها و توسعه هایتحليل بر

 باشد. نيز محدود اطالعات با استفاده باید قابل تحليل و تجزیه هایروش باشد؛نمي دسترس هميشه در مطلوب
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