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آثار کوتاه مدت و بلندمدت صادرات بخش کشاورزی و زیر بخش های آن 

 یبر رشد کشاورز

 3، حمید باللی2، نادر مهرگان1بشرا امیری
    

 چکیده

های توسعه در کشورهای تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز به ویژه در انتخاب استراتژی

. دسترسی به رشد اقتصادی باال و پایدار نیازمند پاسخ به این سوال است که چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تحت عه استدر حال توس

های مناسب مستلزم شناخت ارتباط میان متغیرهای اقتصادی است. صادرات و رشد اقتصادی دو متغیر برقراری سیاست دهند.تاثیر قرار می

ها از اهمیت باالیی برخوردار است. از این رو، این پژوهش قصد دارد وند که چگونگی ارتباط میان آنشمهم اقتصاد کالن محسوب می

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین صادرات محصوالت کشاورزی و رشد ارزش  ارتباط میان این دو متغیر را بررسی نماید؛ در واقع

برای کل بخش کشاورزی و زیر بخش دام و  7931 - 7931یهامانی مربوط به سالهای سری زجهت برآورد مدل از داده .بود افزوده

و برای زیر بخش  7931 – 7931های های سری زمانی مربوط به سالشد. برای زیر بخش شیالت از دادهاستفاده طیور و زراعت و باغبانی 

نتایج نشان داد که صادرات هم در کوتاه مدت و هم در شد.  استفاده 7931– 7931های سری زمانی مربوط به سال هایجنگلداری از داده

در پایان نیز با توجه به نتایج به دست آمده . ها تاثیر معنادار داشته باشدتواند بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشبلند مدت می

 طرح شده است.های آن پیشنهاداتی ماز این مطالعه جهت بهبود و توسعه بخش کشاورزی و زیر بخش

 انباشتگیگذاری، آزمون ریشه واحد، همصادرات، ارزش افزوده کشاورزی، سرمایه واژگان کلیدی:
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 نایس یدانشگاه بوعل نایس یاستاد بازنشسته دانشگاه بوعل 2
 نایس یدانشگاه بوعل اریدانش 3
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 مقدمه

(. تاکنون 1،2212دانان بوده است )یوگورلودستیابی به رشد اقتصادی همواره مهمترین موضوع مورد توجه اقتصاد

تصادی انجام شده است. هریک از منظر خاصی رابطه بین مطالعات زیادی جهت بررسی رابطه بین صادرات و رشد اق

صادرات و رشد اقتصادی دو متغیر مهم اند. اند و هرکدام به نتایج متفاوتی دست یافتهاین دو متغیر را بررسی کرده

به  در ادبیات اقتصادیها از اهمیت باالیی برخوردار است. شوند که چگونگی ارتباط میان آناقتصاد کالن محسوب می

رابطه متقابل بین تجارت و رشد، تاکید شده است. بنابراین دسترسی به رشد اقتصـادی باال و پایـدار نیـازمند پاسخ 

-دهند. در نگرش تاریخی به تجارت بینبه این سوال است که چه عواملــی نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می

های نمود که مبانی اولیه تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، به اندیشهتوان چنین اظهار المللی و مراحل تکامل آن، می

گردد. از دیدگاه این مکتب تراز تجاری مثبت، باعث شکوفا شدن و رشد میالدی باز می 11مکتب سوداگری در قرن 

بود که میالدی معتقد بودند تجارت خارجی زمانی مفید خواهد  11گرایان در ابتدای قرن شود. طبیعتاقتصادی می

ی طرفدار ترین نظریهگرایان، عمدهها بعد از طبیعتبتواند قیمت کـاالهای کـشاورزی را باال نگـه دارد. نظر کـالسیک

، باعث المللها تاکید داشتند و معتقد بودند که توسعه تجارت بینتاثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی بود. آن

های تجاری تی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای صادراافزایش تخصص و کارایی در بخش

در این میان تجارت کاالها و محصوالت کشاورزی به علت  تواند به رشد تولید کمک کند.شود، که این پدیده میمی

ن (. از ای1331ای برخوردارند )صالحی کمرودی و همکاران ، اینکه محصوالت استراتژیک هستند، از اهمیت ویژه

 جهت، این پژوهش قصد دارد ارتباط میان این دو متغیر را بررسی نماید.

کنند که صادرات از طریق ارتقـای کـارایی در تخـصیص منـابع تولید، افزایش برخی اقتصاددانان بحث می

ا، نشان های جدید و الگوهای رشد درونزدر نظریه گردد.حجم تولید و انباشت سرمایه موجب بهبود رشد اقتصادی می

الملل )باز بودن اقتصاد( نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، داده شده که تجارت بین

تواند در تولید یک یا چند کاال دهد. با گسترش تجارت خارجی، یک کشور میتکنولوژی و منابع تحت تاثیر قرار می

الهایی با هزینه کمتر و کیفیت بهتر را وارد نماید؛ بازارهای تخصص پیدا کند و آنها را صادر کند و به جای آن کا

کار و زمین را مورد ی نیرویهای بـالاستفادهی محصوالت خود داشته باشد؛ ظرفیتتری را برای عرضهگسترده

تجاری ای وارد کند و از مبادالت استفاده قرار دهد؛ با درآمدهای حاصل از صادرات، کاالهای نیمه ساخته و سرمایه

ها تجارت خارجی ها و جذب دانش فنی و تکنولوژی مدرن استفاده کند. عالوه بر اینبرای انتقال و تبادل مهارت

کند )صالحی کمرودی و شود و از انحصارات غیر کارا جلوگیری میهای خارجی میباعث افزایش حجم انتقال سرمایه

دانند؛ یعنی هم صادرات بر رشد ادرات و رشد را دو طرفه میبرخی از اقتصادانان رابطه میان ص( . 1331همکاران، 

                                           
3 Ugurlu 
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در اقتصاد پویای در حال رشد، صـادرات و رشد تـاثیر متقـابلـی دارند  گذارد و هم رشد اقتصادی بر صادرات.تاثیر می

 (.1313کنند )شاکری و مالکی، و از طـریق یک تعامل پویا یکدیگر را تقویت مـی
هایی در توسعه صنعتی ایران برداشته شده است اما همچنان های اخیر گامدی که در سدهدر کشور ایران با وجو

های اقتصادی بسیاری از ساکنین کشور ما را بخش کشاورزی بطور مستقیم و غیر مستقیم شاخه اصلی فعالیت

مه چهارم همواره تشکیل داده است. پس از انقالب اسالمی، چه در برنامه اول، دوم و سوم توسعه و چه در برنا

از این جهت این پژوهش قصد دارد ارتباط میان دو متغیر کشاورزی به عنوان محور توسعه نام برده شده است. 

 صادرات و ارزش افزوده را در بخش کشاورزی بررسی نماید.
 

 پیشینه تحقیق

از منظر خاصی به رابطه  در زمینه بررسی رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی مطالعات زیادی انجام شده که هریک

اند. در این بخش به بررسـی مطـالعات اند و الـبته به نتایج متفـاوتی نیز دست یافتـهبین این دو متغیر پرداختـه

 پردازیم.انجام شده در این زمینه می

تفاده از ( به بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی با اس133۱) 1انصاری و مولوی و حسینی

با استفادع از روش تحلیل تجزیه ساختاری پرداختند. نتایج  13۱2 - 1312الگوی داده ـ ستانده در طی دوره زمانی 

های کشاورزی به جز این مطالعه نشان داد که تغییر در صادرات اثر مثبت بر رشد تولید محصوالت در همه زیربخش

ولیدات زراعی و باغی و آبزیان از افزایش صادرات محصوالت محصوالت دامی و طیور داشته است. همچنین رشد ت

ها تاثیر پذیرفته است؛ درحالیکه در زیربخش دام و طیور اثر منفی کاهش صادرات محصوالت خود این زیربخش

 غذایی و آشامیدنی به کاهش رشد تولید این زیربخش منجر شده است.

 2212و  13۱2- 13۱1و رشد کشاورزی در طی دوره زمانی  ( به بررسی صادرات کشاورزی2211)  2اوهالن رامپال

در کشور هند با استفاده از آزمون علیت گرنجر پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین صادرات  2223 –

کشاورزی و تولید ناخالص داخلی در کشاورزی در کشور هند رابطه مثبت بلند م مدت وجود دارد. در واقع صادرات 

 کشاورزی در هند باعث حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی شده است.محصوالت 

                                           
1 Ansari and molavi and hosaini 
2 Ohlan Ramphul 
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( رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در کشور عربستان 2211) 1یوسف الخطیب و محمود حیدر و سلطان احمد ظفر

نس مورد بررسی قرار دادند. برای این مطالعه از آزمون ریشه واحد، کوواریا 1312 – 2213های صعودی را طی سال

و آزمون علیت استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین صادرات و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری 

 وجود دارد.

 - 2212( صادرات  کشاورزی و رشد اقتصادی در کشور نیجریه را در دوره زمانی 2212) 2اوگانجابی و اکیران جوزف

های تجربی نشان داد که صادرات مدل تصحیح خطا  بررسی کردند. یافتهو با استفاده از آزمون ریشه واحد و  1312

کشاورزی، خروجی کشاورزی، جریان سرمایه خالص و قیمت جهانی کشاورزی در بلندمدت تعیین کننده توسعه 

شد کند که دولت باید برای بهبود صادرات کشاورزی در فرایند راقتصادی در نیجریه هستند. این مطالعه پیشنهاد می

 اقتصادی در این کشور تالش مستقیم کند.

( رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات را برای دو گروه از کشورها یعنی 1332) 3مهدوی عادلی و دهنوی

با استفاده از آزمون علیت و  1311 - 2221طی دوره زمانی  OECDکشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو 

ی قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که توسعه صادرات در کشورهای در حال مورد بررس 4انباشتگی پانلیهم

تواند موجب رشد اقتصادی مدت میهم در بلندمدت و هم در کوتاه OECDتوسعه در بلند مدت و در کشورهای عضو 

 شود.

کشور کامرون را بر روی ( تاثیر صادرات کشاورزی بر روی رشد اقتصادی در 2213) 5دریون و الین یانگ و گیلبرت

بررسی کردند. نتایج نشان داد   13۱1 - 2223های موز، قهوه و کاکائو  با استفاده از مدل تصحیح خطا در طی سال

 که صادرات قهوه و موز با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری دارد و کاکائو رابطه منفی و معنی داری دارد.

 روش تحقیق

خصوص تاثیر تحقیق که همانا بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در بخش کشاورزی، به جهت دستابی به اهداف

الگوهای رشد اقتصادی است، باید از الگوهای رشد اقتصادی کمک بگیریم.  133۱تا  132۱صادرات در دوره زمانی 

                                           
3 Tarek Tawfik Yousef Alkhateeb and Haider Mahmood and Zafar Ahmad Sultan 
3 Oganjai and Ekiran Jozof 
1 Mahdavi Adeli and Dehnavi 
3 Panel cointegration 
5 Daryon and Lain Yang and Gilbert 
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 .اندرائه شدها جهانیسطح شده در زمینه رشد در  های مشاهدهنیز نظریاتی هستند که برای تفسیر و توضیح واقعیت

 ( ارائه شده است، به صورت زیر است:1312الگوی سنتی رشد اقتصادی که از سوی سولو )

              (1                             )uKbLbay  21 

دهنده عرض از ترتیب نشانبه uو  a،1b  ،2bسرمایه است. نمادهای  Kنیروی کار و  Lتولید کل،  yدر این رابطه، 

توان کند، بنابراین میداللت می (TP)وری کل عوامل تولید ها و جزء اخالل هستند. عرض از مبدا بر بهرهمبدا، شیب

a=TFP ث شد که صادرات های قبل بحدر نظر گرفت. در قسمت(X) وری تاثیر های مختلف بر بهرهاز کانال

XfTFP)(توان نوشت: گذارد. لذا میمی  توان قسمتی از تاثیر عرض از مبدا در رابطه سولو را با صادرات و می

 شود:توضیح داد. بنابراین، با جایگذاری، رابطه زیر حاصل می

            (2             )          uXbKbLbay  321 

 خواهند بود :  (3)متغیرها بصورت رابطه و اضافه کردن متغیر مجازی با لگاریتم گیری از طرفین معادله باال 

Lav = α + Lemp + Linv + Lex + d1۱  + Ɛ                     (3)         

 به برخی مطالعات تجربی به جای موجودی سرمایه، استناد هچون موجودی سرمایه برآوردی است بدر عبارت فوق، 

 .گذاری استفاده کردیماز سرمایه

با توجه به شکست ساختاری ناشی از وقوع انقالب، نیاز بود که یک متغیر مجازی وارد مدل کنیم. این متغیر مجازی 

 صفرن عدد آد از های بعو سال 1۱عدد یک و برای خود سال  1۱های قبل از است برای سال 1۱dکه نامش 

 .گیردمی

 شود: لگاریتم گیری فوق به چند دلیل انجام می

 تر کشش را تفسیر کرد.توان راحتبا لگاریتم گیری می -1

 یابد.های سری زمانی با لگاریتم گیری متغیرها نوسانات کاهش میدر داده -2

 یسه و تفسیر شوند.توانند با هم مقاشوند و راحت میبا لگاریتم گیری، متغیرها بدون واحد می -3

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-.html
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برای کل بخش کشاورزی و دو زیر  132۱ -133۱های های سری زمانی مربوط به سالجهت برآورد مدل از داده

برای  1311-1331های های سری زمانی مربوط به سالشود. از دادهبخش دام و طیور و زراعت و باغبانی استفاده می

 132۱-1331های های سری زمانی مربوط به سالاری از دادهزیر بخش شیالت و همچنین برای زیر بخش جنگلد

 شود . استفاده می

 

 بررسی ایستایی -1

ها مورد بررسی های این پژوهش از نوع سری زمانی هستند، لذا ابتدا مسئله ایستایی دادهبا توجه به اینکه داده 

 شود.انجام می DF-GLSگیرد. این کار با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون قرار می

 

 فولر تعمیم یافته  -آزمون دیکی   -3-1

 ترین شکل خود، یک مدل رگرسیونی از درجه اول است، در این صورت: براساس ساده tYفرض کنید سری 

   (2)             t+ Ɛ 1-tY= α tY 

شود، ه فرض صفر رد میافتد کدر این آزمون فرضیه صفر دلیل بر نامانایی است و حالت مطلوب زمانی اتفاق می

اشد، رابطه ب P(. اکنون اگر سری زمانی تحت بررسی دارای فرآیند خودتوضیح مرتبه 1332)سوری،  H : ρ = 1یعنی 

از تصریح پویای صحیحی برخوردار خواهد بود و این امر موجب خواهد شد تا جمالت  ρمورد برآورد برای آزمون 

 شوند. 1خطای رگرسیون دچار خود همبستگی

 

 DF- GLSآزمون  -3-2

                                           
3 Autocorrelation 
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هایی است که مشکل معرفی شد، از جمله آزمون 1(1331که توسط الیوت، روتنبرگ و استاک ) این آزمون

کند. معادله رگرسیونی این آزمون را حل می KPSS و ADFهای حساسیت آزمون به اندازه نمونه و توان پایین آزمون

 بصورت زیر است:

(1                        )
ijt

d

stij

pij

s

ijs

d

tijij

d

tij ddd  




 ,
1

,,
 

dکه در آن 
d

tij,
dسری روندزا شده   tij,

است، سری روندزاده شده به این بستگی دارد که مدل با عرض از مبدا در  

 د و بصورت زیر است: شود یا روند زمانی. بطور کلی مدل با روند زمانی کاربرد بیشتری دارنظر گرفته می

(1                                                )tdd tij

d

tij  ˆˆ
10

,,
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 آیند.به دست می 

زم است وجود ریشه واحد در متغیرها مورد بررسی قرار گیرد با توجه به اینکه دوره زمانی مطالعه کوتاه نیست ابتدا ال

های مختلف ریشه واحد تا از مشکالت مربوط به رگرسیون کاذب در امان بمانیم. بدین منظور با استفاده از آزمون

زمون و ( آمده است. سطر اول نام آ1ها، مانایی متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته که نتایج در جدول)برای داده

 ستون اول نام متغیرها درج گردیده است.

 

 های ریشه واحدخالصه نتایج آزمون -( 1جدول )

 DF-GLS دیکی فولر تعمیم یافته آزمون       متغیر

Lav مانا از درجه یک مانا از درجه یک 

Linv مانا از درجه یک مانا از درجه یک 

Lemp مانا از درجه یک مانا در سطح 

                                           
1 Elliott, Rothenberg and Stock (3996) 
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Lex مانا از درجه یک درجه یک مانا از 

 مأخذ: یافته های پژوهش    

 

 

نشان دهنده تایید فرضیه صفر و وجود ریشه   DF-GLSنتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و همچنین نتایج آزمون 

درصد است. با یک درجه تفاضل گیری فرضیه صفر مبنی بر ریشه واحد  1واحد در مقدار متغیرها در سطح خطـای 

 دهد که متغیرها مانا از درجه یک هستند.شوند. یعنی نتایج هردو آزمون نشان میها مانا مین رد می شود و دادهبود

 

 بررسی هم انباشتگی -2

 ARDLروش  -2-1

شامل دو مرحله است. در مرحله اول وجود رابطه بلند مدت میان متغیرهای تحت بررسی با  ARDLروش 

گردد. مرحله دوم عنی دار بودن متغیرهای با وقفه در مدل تصحیح خطا بررسی میبرای آزمون م Fاستفاده از آماره 

-های الزم در مورد این ضرایب است. جهت تصمیمتحلیل، شامل تخمین ضرایب رابطه بلند مدت و انجام استنباط

  Fاگر مقدارمقایسه نمود،  Fمحاسباتی را با آماره  Fگیری در مورد رد یا عدم رد فرضیات صفر باید مقادیر 

شود. برعکس اگر باشد، فرض صفر که مبنی بر عدم وجود رابطه بلند مدت است رد می Fمحاسباتی از حد باالیی 

توان فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلند مدت را رد کرد. در باشد، نمی Fمحاسباتی کمتر از حد پایینی  Fمقدار

( قرار گیرد، وجود رابطه  Fاین دو مقدار ) حد باالیی و حد پایینی محاسباتی در محدوده بین  Fشرایطی که مقدار 

 (.1313نظر کرد ) اسماعیلی و حسن پور، توان با قطعیت اظهاربلند مدت غیر قابل تعیین  است و نمی

براساس رهیافت پویا، شکل گرفته است و شکل عمومی آن برای حالت دو متغیره به صورت  ARDLروش 

 زیر است.
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گردد که ضریب ( نشان داده شده است. مشاهده می2در جدول ) ARDLنتایج برآورد ضرایب بلندمدت با روش 

درصد معنادار  1و متغیر مجازی در سطح خطای ( Lex)، متغیر صادرات (  Linv)متغیرهای  سرمایه گذاری 
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گذاری و افزوده تاثیر معناداری ندارد. سرمایهار نیست. لذا اشتغال بر رشد ارزشهستند. اما متغیر اشتغال معناد

 دستداگالس استفاده شده، ضرایب به –صادرات بر رشد تاثیر معنادار دارند. با توجه به اینکه که از فرم تابعی کاب 

(، Linv)درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  1گردد که با افزایش دهند. مالحظه میآمده کشش را نشان می

(، رشد Lex)درصدی صادرات در بخش کشاورزی  1یابد. با افزایش درصد افزایش می 2۱/2رشد بخش کشاورزی 

 یابد.یدرصد افزایش م 23/2بخش کشاورزی 
 

 ARDLبرآورد ضرایب بلندمدت  -( 2جدول )

 tآماره  ضریب متغیر

Lemp 21/1(21/2) 11/2 لگاریتم اشتغال 

Linv 13/1(22/2) 222۱*** گذاریلگاریتم سرمایه 

Lex 11/۱(22/2) 23/2*** لگاریتم صادرات 

C 22/1(32/2) -32/2 عرض از مبدا- 

1۱D 32/2(22/2) 23/2*** متغیر مجازی 

 
 درصد   12و  1،  1به ترتیب معنادار  در سطح  *و  **،  ***

 مأخذ: یافته های پژوهش    

 مدل تصحیح خطا -4-2

دهند. نتایج نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند مدت آنها ارتباط می 1الگوی تصحیح خطا

به دست آمده  -33/2ریب تصحیح خطا برابر با دهد ض( نشان می2در جدول ) (ECM)برآورد الگوی تصحیح خطا 

درصد معنادار است. این  1تر از یک بوده و این ضریب در سطح خطای است.  قدر مطلق ضریب تصحیح خطا کوچک

بدین معنی است که رابطه علیت از متغیرهای توضیحی به سمت متغیر وابسته وجود دارد. همچنین ضریب تصحیح 

رصد از عدم تعادل ارزش افزوده بخش کشاورزی از تعادل بلندمدت در هر دوره تعدیل د 33دهد که خطا نشان می

شود به عبارت دیگر در صورتی که رشد درصد از عدم تعادل رشد بخش کشاورزی کاسته می 33شود یا ساالنه می

متغیر دیفرانسیل  گردد. ضریبدوره به تعادل بلندمدت خود باز می 3بخش کشاورزی دچار عدم تعادل شود کمتر از 

                                           
3 Error Correction Model (ECM) 
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مدت هم دهنده اینست که صادرات حتی در کوتاهدرصد معنادار است، که نشان 1لگاریتم صادرات در سطح خطای 

 افزوده تاثیر مثبت دارد.بر ارزش

 

 خالصه نتایج برآورد رابطه بلند مدت و علیت در کل بخش کشاورزی -( 3جدول )
 آزمون

 متغیر
 رابطه علیتبررسی  بررسی رابطه بلند مدت

Lemp وجود رابطه علی عدم تاثیر معنادار بر ارزش افزوده 

Linv وجود رابطه علی تاثیر معنادار بر رشد ارزش افزوده 

Lex وجود رابطه علی تاثیر معنادار بر رشد ارزش افزوده 

1۱D وجود رابطه علی تاثیر معنادار بر رشد ارزش افزوده 

 های تحقیقمنبع : یافته

 

مطالعه عالوه بر بررسی رابطه علی از ارزش افزوده به سمت صادرات در کل بخش کشاورزی به بررسی این  در این

پردازیم. نتایج این بررسی به طور رابطه در چهار زیر بخش دام و طیور، زراعت و باغبانی، شیالت و جنگلداری می

زش افزوده به صادرات رابطه علی بلند مدت و ( آمده است. برای زیر بخش دام وطیور از سمت ار3خالصه در جدول )

کوتاه مدت وجود دارد. اما برعکس این رابطه یعنی از صادرات به سمت ارزش افزوده برای این زیربخش رابطه وجود 

ندرد. برای زیربخش زراعت و باغبانی طبق نتایج بدست آمده هیچ رابطه علیتی وجود ندارد. در زیر بخش شیالت نیز 

زوده به سمت صادرات رابطه علی بلندمدت وجود دارد اما رابطه کوتاه مدت وجود ندارد. اما از صادرات به از ارزش اف

سمت ارزش افزوده برای این زیربخش رابطه علی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت وجود دارد. برای زیر بخش 

تاه مدت رابطه علی در این زیربخش وجود جنگلداری رابطه علی دو طرفه تنها در بلند مدت وجود دارد و در کو

 ندارد.
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 های بخش کشاورزیخالصه نتایج بررسی رابطه علّیت زیر بخش -( 4)جدول 

 نوع رابطه

 زیر بخش
 از صادرات به سمت ارزش افزوده از ارزش افزوده به سمت صادرات

 عدم وجود رابطه علّی وجود رابطه علّی دام و طیور

 عدم وجود رابطه علّی جود رابطه علّیعدم و زراعت و باغبانی

 شیالت
وجود رابطه علّی بلند مدت، عدم 

 وجود رابطه علّی کوتاه مدت
 وجود رابطه علّی

 جنگلداری
وجود رابطه علّی بلند مدت، عدم 

 وجود رابطه علّی کوتاه مدت
وجود رابطه علّی بلند مدت، عدم 

 وجود رابطه علّی کوتاه مدت

 قیقهای تحمنبع : یافته

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط صادرات و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران است. در راستای این 

هدف، اهداف فرعی نظیر تاثیر اشتغال و سرمایه فیزیکی نیز بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران مورد بررسی 

افزوده بخش کشاورزی ندارد. علت عدم غال تاثیر مثبت و معناداری بر رشد ارزشقرار گرفت. نتایج نشان داد که اشت

 شود:تواند دالیل احتمالی داشته باشد که به بخشی از آنها اشاره میافزوده میتاثیر اشتغال بر رشد ارزش

معیت مازاد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی: در بخش کشاورزی ایران نسبت جمعیت شاغل این بخش به کل ج

شاغل باالتر است، درحالیکه  در کشوهای پیشرفته این نسبت بسیار کمتر است. این در حالی است که ظرفیت بخش 

شود که شرایط طوری کشاورزی ایران محدود است و نیازی به حضور این همه جمعیت نیست. بنابراین پیشنهاد می

بر جایگزین نیروی کار های سرمایهت کنند، تکنولوژیفراهم شود که در بخش کشاورزی نیروی کم اما پربازده فعالی

 شود و در عوض نیروی کار در بخش کشاورزی به تدریج به بخش صنعت، خدمات و نفت منتقل شوند. 
ای، سطح پایین تکنولوژی و سواد، پیری جمعیت، فعالیت کشاورزی غیرحرفهوری پایین : اشتغال افراد بیبهره -د

وری پایین نیروی کار در بخش مینه تحقیق و توسعه، مدیریت ضعیف و ... باعث بهرهسرمایه گذاری کم در ز

ها پایین هست و رشد چندانی هم نداشته وری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشکشاورزی شده است. بهره
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سوادی، ن بیتوان اقداماتی مثل گسترش آموزش و ریشه کن کردوری در بخش کشاورزی میاست. برای ارتقای بهره

التحصیالن و متخصصان رشته کشاورزی به این بخش، فراهم کردن تسهیالت و ایجاد زمینه برای ورود و جذب فارغ

مادی جوانان برای اشتغال در این بخش افزایش  التحصیالن بخش کشاورزی، افزایش انگیزهامکانات برای فارغ

بخش کشاورزی، افزایش انگیزه مالی از طریق بهبود درآمد های تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت مدیریت در هزینه

 برداران و ... را انجام داد.بهره

افزوده این بخش تاثیر مثبت و معنادار دارند. در واقع اما سرمایه گذاری و صادرات در بخش کشاورزی بر رشد ارزش

ود و سرانجام زمینه رشد شود که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، جذب بخش شتوسعه صادرات باعث می

افزوده در بخش گردد جهت رشد ارزشگذاری پیشنهاد میاقتصادی فراهم آید. با توجه به مثبت بودن نقش سرمایه

گذاری قابل آالت کشاورزی، حفاظت از منابع آبی و خاک و ... سرمایهکشاورزی از جمله در زمینه تجهیزات و ماشین

 توجهی صورت گیرد. 

 

افزوده به سمت صادرات حاکی از وجود رابطه عّلی بین رشد اقتصادی و ی رابطه عّلی از رشد ارزشنتایج بررس

تواند مدت میمدت و هم در کـوتاهمدت است؛ بنابراین رشد هم در بلـندمدت و هم در بلـندصادرات هم در کـوتاه

افزوده جهت گسترش صادرات ارزش های اتخاذ شده در زمینه رشدموجب گسترش صادرات شود. بنابراین سیاست

مدت کارا است. در واقع فرضیه علیت دو طرفه رشد صادرات و رشد بخش کشاورزی مدت و هم در بلندهم در کوتاه

 شود.تایید می

های کشاورزی نشان داد که به جز زیر بخش زراعت  و که همچنین نتایج مطالعه برای بررسی رابطه علّی زیر بخش

چ گونه رابطه عّلی بین صادرات و ارزش افزوده وجود ندارد و زیر بخش دامپروری که رابطه علّی یک باغبانی که هی

ها رابطه عّلی دو طرفه وجود دارد.  با استناد به طرفه از ارزش افزوده به سمت صادرات وجود دارد، در سایر زیر بخش

تواند ه وجود رابطه علّی در بخش کشاورزی میگونه استنباط کرد کتوان ایننتایج حاصل شده از این پژوهش می

های دامپروری، شیالت و جنگلداری باشد. عدم وجود رابطه علی بین ارزش افزوده و صادرات در مربوط به زیر بخش

گذاری نامناسب جهت بهبود این زیر بخش، عدم تواند به دالیلی از قبیل سرمایهزیر بخش زراعت و باغبانی می

گذاری های دولت در قیمتولوژی و دانش روز، عدم بکارگیری نیروی ماهر و باکیفیت، نبود سیاستاستفاده از تکن

محصوالت این زیربخش و ... باشد. با اقداماتی ممکن است بتوان این مشکل را برطرف کرد : از قبیل ایجاد انگیزه 

ا پرداخت تسهیالت با شرایط مناسب. گذاری در بخش کشاورزی بویژه در زیر بخش زراعت و باغبانی بجهت سرمایه

گذاری تضمینی محصوالت کشاورزی باعث ایجاد اطمینان هایی از قبیل قیمتتواند با سیاستهمچنین دولت می

 جهت سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کند. 
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ود به این صنعت ، توان با اقداماتی از قبیل مدیریت صید، پرداخت تسهیالت به متقاضیان وردر زمینه شیالت می

ها ای برای کارآفرینان این صنعت جهت تشویق آنهای یارانهبکارگیری نیروهای متخصص و ماهر، بکارگیری سیاست

 برای بهبود و ارتقای فعالیت اقتصادی کار خود و ... زمینه رشد این زیر بخش را فراهم نمود.

ها جهت داماتی از قبیل  بهبود سیستم مدیریتی جنگلهمچنین در زمینه بهبود رشد در زیر بخش جنگلداری نیز اق

های مصنوعی، دریافت جریمه نقدی از افرادی کنترل قطع غیر قانونی درختان، تخصیص بودجه جهت ایجاد جنگل

کنند ، جلوگیری از تجاوز ساخت و ساز به حریم ها برداشت میکه به طور غیر قانونی و بیش از حد مجاز از جنگل

 شود. ها و ... پیشنهاد میحفظ اکوسیستم آنها و جنگل

توان چنین اظهار نمود که در نظر جدید اقتصاد جهانی ) جهانی شدن اقتصاد( که کشور ما نیز به در حالت کلی می

توان از طریق انطباق گیرد، میالملل قرار گرفته و میطور اجتناب ناپذیری در معرض تحوالت و مناسبات اقتصاد بین

ای موجود در اقتصاد جهانی بهره گرفت و با باز کردن اقتصاد ) از طریق های تجاری و سرمایهشرایط، از فرصت با این

دسترسی به بازارهای خارجی، فناوری، منابع ( به رشد اقتصادی کمک کرد. البته همانطور که در نتایج مربوط به زیر 

دسازی چه کاالها و محصوالتی برای تجارت انتخاب شوند، ها به دست آمده است، بسته به اینکه در جریان آزابخش

 این آثار متفاوت خواهند بود.
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 .11تا  33، از 1331، پاییز 3، شماره3درآمدهای نفتی. تحقیقات کشاورزی، جلد 

زش افزوده بخش کشاورزی، . تاثیر آموزش بر ار1331بهار، ا. صالحی کمرودی، م. اشتیاقی، ک. خلیلی، س. پیش

 مجموعه مقاالت هشتمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی، شیراز.
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آزمون همگرایی درآمدی در کشورهای دی هشت )  "( 1332زاده، س؛ آذربایجانی، ک؛ جوانمردی، م )دائی کریم

های ، مجله پژوهش "بلویی( های تاهای ریشه واحد در دادههای نایل و آزمونهای همگرایی سیگما، شاخصرهیافت

 .۱2تا  13، از 12رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 

های بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال  "( 1332راسخ جهرمی، ع، عابدی، ف )

 .112تا  31. از 2های رشد و توسعه اقتصادی. شماره . پژوهش"(1311-1311)

 . چاپ سوم. انتشارات فرهنگ شناسی، تهران"اقتصاد سنجی " (1332سوری، ع )

ها و . مجله پژوهش "آزمون رابطه رشد صادرات غیر نفتی و رشد اقتصادی در ایران  "( 1313شاکری، ع، مالکی، ا )

 .21تا  1. از  11های اقتصادی. شماره سیاست

. "رت خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزیتاثیر تجا "( 1331صالحی کمرودی، م، حقیقت، ج، پیش بهار، ا )

 .  1331پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز؛ گروه اقتصاد کشاورزی دی ماه 

گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در اثر متقابل سرمایه "( 1333علیزاده، م؛ بابایی، م؛ جعفری، م؛ خدایی، م )

، 1های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره ، فصلنامه سیاست"ان ( ) مدل مطالعات همزم 1D  کشورهای عضو

 .122تا  1۱، از 33تابستان 

اقتصاد  . " بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران " (1332) ، حاحمدی، ع ،فخرایی

 .112تا  123. از 23. شماره مقداری

مقایسه درجه همگرایی سطح قیمت کاالها با خدمات بین  "( 1333، خ )کازرونی، سید ع؛ اصغر پور، ح؛ رضایی

 .122تا  133، از 3، شماره 23، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره "های ایران استان

 . ترجمه حمید ابریشمی. چاپ نهم. انتشارات دانشگاه تهران."اقتصاد سنجی "( 1332گجراتی، د )

بررسی تاثیر بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات  "( 1332ا )محمودیان، م، اهلل وردی، م، سلیمی، 

 .۱1تا  11. از 2. مجله مدیریت بازرگانی. شماره  "(1332)مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونه ایران در سال 
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 1312-2221های بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه منا طی سال "( 1332مکیان، سید ن ؛ خاتمی، س )

 .11۱تا  131های اقتصادی، سال یازدهم، شماره سوم، از ، فصلنامه پژوه"

مقایسه رابطه علیت بین رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای در حال  "( 1332مهدوی عادلی، م ، دهنوی، ج )

تا  1. از 23ماره . نشریه اقتصاد مقداری. ش "؛ یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی OCEDتوسعه و کشورهای عضو 

22. 

مجله نامه مفید.  ."صادرات منجر به رشد در ایران تحلیلی بر نظریه "( 1332) ش ،زروکی ، ج،عباس، آاده، زهادی

 .۱2تا  13. از 12شماره 
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