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  توليد در بخشعامل هايوري تجارت خارجي و بهره ي بررسي رابطه

 كشاورزي ايران
3مهديه مسنن مظفري و 2عليرضا كرباسي،1*هاجراثني عشري  

 20/12/88:تاريخ پذيرش  15/10/1388:تاريخ دريافت

 

دهيكچ  

ايـن  ران،  با توجه به گرايش موجود در گسترش تجارت خارجي در كشورهاي در حال توسعه و اي                   

 يورو بهـره كـشاورزي   ين تجـارت خـارج  ي بي تقابلياپردازد كه رابطهين فرض مي به آزمون ا  مقاله

 1358-87هـاي سال هاي با استفاده از داده    ن منظور يبه ا .  وجود دارد  اين بخش  د در ي تول عامل هاي 

در كوتـاه و   ي كـه تجـارت خـارج   دادج نـشان  ي نتا.شد اين رابطه برآورد ARDL مدل استفاده ار   و

بر اين اسـاس، كـاهش    . داردمثبتر ي تأثي كشاورزد در بخشي تولعامل هاي يوربهره بلند مدت بر

  .ده استشمحدوديت هاي بازرگاني خارجي محصوالت كشاورزي توصيه 

 
  .، بخش كشاورزيARDL  بهره وري عامل هاي توليد، تجارت خارجي، مدل:هاي كليديواژه

 

  پيشگفتار

 ي اقتصادهدف هاين يتر از مهم،يور بهرهي ارتقاراه از ي به رشد اقتصاديابي دست    امروزه

 و در بدست مي آيدد ي تولعامل هاينه ازيبهي  با استفاده يور بهرهيارتقا. ديآيكشورها بشمار م

ي امروزه همه  .دينمايفا مي مهم را ايدار نقشي پا ي مستمر و توسعهيل به رشد اقتصادين

                                                
  . زابلدانشگاهاقتصاد كشاورزي  دانش آموخته كارشناسي ارشد 1
  . دانشكده كشاورزي دانشگاه زابلاقتصاد كشاورزي دانشيار 2
   .دانشگاه زابل اقتصاد كشاورزيدانشجوي دكتراي  3

  hajar_esna@yahoo.com  : نويسنده ي مسئول مقاله  -*
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  ي توسعهيها از ضرورتيكيعنوان  به،يورت بهرهيحال توسعه به اهمدر افته و يتوسعه  يكشورها

 رقابت ي كنونيايرا در دنيد دارند زي تأكين المللي بيها در عرصهي رقابتي و كسب برترياقتصاد

 از يكي باالتر يورل به سطح بهرهي نيگر به خود گرفته و تالش براي ابعاد دي جهانيهادر صحنه

 در حال توسعه ي كشورهابيش ترب ين ترتيبه ا. دهديل ميها را تشكن رقابتي اي اصليهاهيپا

 يهايگذارهي بهبود آن، سرمايها فنون و روشيريم بكارگي و تعميور نگرش بهره يبمنظور اشاعه

اي وسيلهتجارت  ، ديگرسوي از ؛ا در حال انجام دارندينه انجام داده و ين زمي را در اي توجهشايان

اقتصادي ي توسعه  و رشد وري وبهرهبهبود   گسترش بازار داخلي، تقسيم كار، افزايش كارايي،براي

باز  ديگر، سوياز ). 1378مير، .م( كنداقتصادي، عمل ميي توسعه  است و به عنوان موتور رشد و

وري سطح بهره رمثبتي ب ثار آانجامد وتر مي ارجي به رقابت بيشكردن اقتصاد به روي تجارت خ

 كارآيي ، بنگاههاي داخلي بالذا با گسترش رقابت. ،گذاردآن ميتنوع محصوالت و يفيت ك كشور و

  .بخشندكوتاه مدت بهبود مي در را وري خودبهره تري، از منافع موجود استفاده كرده و بيش

م شده كه به ذكر چند  انجايز مطالعاتيخارج كشور ن وري در داخل وهرهب  تجارت و ينهيدر زم    

كارايي مقياس  وري، رقابت بازار وبهره  اثرآزاد سازي بر،)2000( كيم .شودي پرداخته مزيرمورد در 

 1988 - 1966  يدوره اي، در صنعت كارخانه36داده هاي پانل برايدر كره جنوبي با استفاده از  را

- تجاري، بهرهدهد كه آزادسازيان ميفرض رقابت ناقص در الگو، نش وي با. دادمورد مطالعه قرار 

وري بهره بر  اثر آزادسازي تجاري را،)1996( ويس. كارايي مقياس را بهبود داده است ، رقابت ووري

هاي خرد، در سطح بنگاه مورد بررسي قرار ه از الگوي رگرسيون مبتني برداده با استفادعامل هاكلي 

وري،  بهرهيرگي اندازه يوري به شيوهرشد بهره رت بخصوص تاثيرحماي  دربدست آمده نتايج. دادند

وري در صنايع تايوان بهره  بين صادرات و ي، رابطه)1990( گچن وتان .به شدت حساس بوده است

كه صادرات نه تنها موجب اند به اين نتيجه رسيده اند وبررسي نمودهبا استفاده از داده هاي پانل  را

نيز در پي داشته  ها راوري در ساير بخشكشور شده بلكه افزايش بهره اين وري در صنايعرشد بهره

 .است

الگوهاي  با روشرشد اقتصادي  تجارت خارجي وي  به بررسي آزمون رابطه ،)1384( مهدوي    

 رشد اقتصادي  نشان داد بين تجارت خارجي و وي نتايج.پرداختدر ايران  گرنجرو هسياو ،سنجي

رشد جمع ارزش  ردات بروا مثبت رشداين رابطه ناشي از تاثير  و داردد  وجودار معني ايرابطه

رشد  ر مثبت رشد صادرات نفتي بريناشي از تاث كشاورزي و و معادن هاي صنايع و بخش يافزوده

   رشد برشدن ي  به بررسي روند جهان،)1384( محمودي.  بخش خدمات است يارزش افزوده

 راستاي سند در ايران اگر بخواهد ي از آن است كه كشوراك حيجنتا. داخترپايران  وري دربهره

تواند اين مدت به كشوري توسعه يافته در سطح منطقه مبدل شود، نمي در چشم انداز گام بردارد و
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 ي شديد جهاني درهاهاي رقابتقتصاد حركت نمايد و ورود به عرصهخارج از فرايند جهاني شدن ا

  بر راثار تجارت خارجي آ،)1379( مهرآرا .وري ممكن خواهد بودبهرهتن به رشد سريع خرداپ پرتو

 1360- 1379  يزير بخش صنعتي طي دوره 9 ،هاي پانلوري با استفاده از دادهرشد بهره سطح و

معني  وري قوي وسطح بهره صادرات بر ج نشان داد اثر نتاي.ايران مورد مطالعه قرار داد در اقتصاد

با هدف بررسي اين مطالعه  .وري معني دار نيستد بهرهنرخ رش بر اين متغير رياما تاث ،استدار 

  .ه است شدانجام كشاورزي ايران  توليد در بخشعامل هايوري بين تجارت خارجي و بهرهي رابطه 

  

 هاو روش مواد

-د در بخشي تولعامل هاي يور و بهرهيتجارت خارجميان  بلندمدت ارتباط ،ن مطالعهيدر ا    

 و ه هاي گوناگونينشر از منابع و هاداده. ه است شدي بررس1358- 87يزماني  دوره يبراكشاورزي 

ي  به وسيلهكه  ARDL ي گستردهي  با وقفه زيعالگوي خود تو ه وشد ي گردآوريبانك مركز

  . ه استد شبه صورت زير بر آوردو ه يارا)1998( شين پسران و و) 1997( پسران پسران و
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متغيرها ، وجود ارتباط بلندمدت بين نخست  يدر مرحله ARDLبراي استفاده از رهيافت     

 در .توان انجام دادروش مي دو را با استفاده از جمعي بين متغيرها  هم، ديگربيانبه و تحت بررسي 

ديگران   پسران وبه وسيله ي كه F  يتوان با آمارهرا مي جمعي بين متغيرها  همنخست،روش 

 وا هداد رگرسيونمتناظر با تع  مقادير بحراني مناسب راها آن. ه شده است، بررسي كرديار) 1996(

 دو گروه از مقادير بحراني راه و  محاسبه كردنهروند است يا  كه مدل شامل عرض از مبدا و اين

 Fاگر .ديگري همگي ناپايا هستند و پايا هستند اساس كه تمام متغيرها اين يكي بر :ه كردنديارا

 انستن اين كه متغيرهاخارج اين مرز قرار گيرد، يك تصميم قطعي بدون نياز به د محاسباتي در

I(0) يا I(1) اگر . شودباشند، گرفته ميF بااليي قرار گيرد، يمحدوده از محاسباتي فراتر     
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  پاييني قرار يمحدوده از اگر پايين تر شده و بلندمدت ردي رابطه  نبود مبني بر  صفر يفرضيه

 ).1384تشكيني( شود ميبلندمدت پذيرفتهي  رابطه نبود صفر مذكور مبني بري گيرد، فرضيه 

است  t  يبررسي كرد، آماره را جمعي بين متغيرها  هم با استفاده از آنتوانآماره ديگري كه مي    

 SOL  از با استفاده)3 ( يرابطه ابتدا  در. استهه شديمستر ارا ، دوالدو و بنرجيبه وسيله يكه 

يعني به ،  i...i=1,2,….,k,qi=0,1,2,m, و p=0.1,2,…m تركيبات ممكن مقادير تماميبراي 

 تعيين پژوهشگر به وسيله ي m يهاوقفه  تعدادبيشينه ي .شوديم  بار برآوردk+1(m+1)تعداد 

اين امكان داده  پژوهشگر به .گيرد صورت ميt=n ,m+1زماني ي محدوده  برآورد در شود ومي

  يچهار ضابطه به يكي ازشده يكي را با توجه   رگرسيون برآوردk+1(m+1)بين  از شود تامي

 در.  انتخاب كندR-2يا  و) HQC( كوئين هنانو ) SBC( بيزين ،شوارتز، ) AIC(آكائيك 

صفر بيانگر عدم وجود هم ي  فرضيه .شود نرم افزار انجام مي يوسيلهه ميكروفيت انتخاب ب

ه سمت تعادل  پويايي كوتاه مدت ب ي بلندمدت است، چون شرط آن كه رابطه يرابطه انباشتگي يا

 انجام اين آزمون عدد يبرا .از يك باشد تر بلندمدت گرايش يابد، آن است كه مجموع ضرايب كم

 ياد شدهب يار ضراي و بر مجموع انحراف معشدهر وابسته كم ي متغ يبا وقفهمجموع ضرايب  ك ازي

 به وسيله يه ه شدي اراير بحرانيقدر مطلق مقاد بدست آمده ازt اگر قدر مطلق . شودميم يتقس

  يك رابطهي وجود  وكرده  صفر را رد يهيباشد، فرض تر بزرگ )1992(و مستر  دوالدو  ويجرنب

 بلندمدت  يرابطه روش دوم براي بررسي وجود شود كه در اين مطالعه ازيرفته ميبلندمدت پذ

ي معيار ضرايب مربوط به الگوي بلند مدت و خطا بعدي  در مرحله. )1384،تشكيني( استفاده شد

 ه وي تجز.دشمحاسبه و  انتخاب ARDLاساس الگوي  جانبي مربوط به ضرايب بلند مدت بر

 ح خطاستيتصح ا، بلند مدت وير سه اصل به نام پوي بر تفسي، مبتنARDLل روش يتحل

   ).1378ينوفرست(

  :ارتند ازب بكار رفته عير هاين مطالعه متغيدر ا

LTFP= ي بخش كشاورزدر  توليدعامل هايوري  بهرهتميلگار ،LTEJARAT= تم يلگار

دناخالص يتم توليلگار =LGNP، درآمد نفتيتم يلگار=  LTRNAF،ي بخش كشاورزتجارت

  . در بخش كشاورزيمكانيزاسيونضريب تم يلگار =LM، ملي

 ن رشد يانگي كه تفاضل م،1 مدل مانده سولوراه توليد از عامل هايوري كل در اين مطالعه، بهره    

      ان ير بي به صورت زياضين موضوع به زبان ريا. ، بدست آمده استباشدميد ي از رشد تولعامل ها

   :مي شود
^^^^ TFPKLv Kt ++= ηη ) 4                (                                                         

                                                
1- Sollow Residual Model 
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^^^^ KLvTFP Kt ηη −−=  

ح يه قابل توضي كار و سرمايروي ني رشد كمبه وسيله يد كه يگر، آن بخش از تولي دبيانبه     

  . شودي منتسب معامل هاي كل يور به رشد بهره،ستيدادن ن

  

   و پيشنهادها بحث،نتايج

ي  همـه  كـه    نتـايج نـشان داد    . ايستايي متغيرها بررسي شـد    مدت،   بلند  ي  بررسي رابطه   از     پيش

 بلنـد مـدت متغيرهـا بـا          ي رابطـه . گيري ايستا شدند  تجارت با يك بار تفاضل     متغيرها به جز متغير   

      بـه  بدسـت آمـد  متغيرهـا اطمينـان    بلندمـدت   ي وجـود رابطـه  و از بررسي شد   t استفاده از آزمون  

ر وابسته به شـكل بـا   ي بدست آمد كه در آن متغياا، معادلهي پو ين معادله ي پس از تخم   كهگونه اي   

كـه  آمـد    بدسـت    92/4 برابـر بـا    ي محاسبات t ،ن آزمون يبا انجام ا  . شوديم مشاهده 1جدول   وقفه در 

 درصد برابـر  95 سطح  دريعني و دوالدو و مستر،   ي متناظر با جدول برنج    t چون از نظر قدرمطلق از    

بلندمـدت رد و وجـود آن       ي  عـدم وجـود رابطـه         بـر  يصفر مبتنـ  ي  ه  ي فرض ،تر است  شي ب 05/4ا  ب

 .بدسـت آمـد   ) 1,0,0,0(ن مطالعه   ين شده در ا   ييتعي  درجه   1جدول  با توجه به     .شوديرفته م يپذ

 كـه بلندمـدت بـرآورد شـده    ي  مدل، رابطـه  يرهايان متغيبلند مدت مي د وجود رابطه ييپس از تا  

 .نشان داده شده است 2 ر جدول دج آنينتا

دار يم و معنـ   يمـستق  توليـد    عامل هاي وري   بهره تجارت بر  دهد كه اثر  ين برآورد نشان م   يج ا ينتا    

       وريبهـره  دار بـا  يمثبـت و معنـ    ي   رابطـه     در بلنـد مـدت     زيـ  نفتـي ن   يهادرآمـد  ريمتغ .است بوده

هاي نفتـي در بلنـد مـدت،    آمد با افزايش در،گري دبيان دارد، به  توليد در بخش كشاورزي  عامل هاي 

جه بـا  ي و در نت مي شود در بخش كشاورزي    توليد  افزايش  درآمد كل در اقتصاد افزايش يافته و باعث         

    ه بـه عنـوان دو     ي سـرما  ي و موجـود   ي كار شـاغل در بخـش كـشاورز        يروي ن يورد، بهره يش تول يافزا

ر يـ  متغ.مي يابدش يد افزاي تولعامل هاي كل يورجه بهرهي، و در نتيمهم در بخش كشاورز ي  نهاده  

 توليد در بخش كـشاورزي      عامل هاي  يوربهره با دار و مثبت     يمعناي   رابطه   زي ن د ناخالص ملي  يتول

 بيـان  به ،دارد توليد  عامل هاي  يوربهره با دار   يمعن  مثبت و   اي ز رابطه يمكانيزاسيون ن ضريب  . دارد

ون يزاسـ يش سـطح مكان   ي افزا دات در بخش كشاورزي زياد شده و      ش مكانيزاسيون، تولي  ي با افزا  ،گريد

 عامل هاي  كل   يورش بهره يد و افزا  يش سطح تول  يجه افزا ي كار و در نت    يروي ن يورش بهره يباعث افزا 

  .د خواهد شديتول

تجارت بـه سـمت بلندمـدت      كوتاه مدت در   يهادرصد از عدم تعادل     چند كه نين ا ييتعبمنظور      

كند كه چند درصـد از عـدم   يان ميبECM ب يضر. استفاده شدECM  ، از مدلدن شويل ميتعد

  .شوديل ميدن به تعادل بلند مدت تعدي توليد جهت رسعامل هاي يوربهرهتعادل كوتاه مدت 
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  .شودي مالحظه م3ح خطا در جدولين مدل تصحي از تخمبدست آمدهج ينتا

 پيشرفته ي هايفناوريزايش درآمدهاي نفتي با اف . است68/0، بلندمدتح خطا در يب تصحيضر    

 پس از ايجاد شوك، در ، ديگربيانبه .  آن بهره وري افزايش مي يابد يتر وارد شده كه در نتيجه

 توليد تعديل و به سمت روند بلندمدت عامل هايوري  درصد از عدم تعادل در بهره68هر دوره 

 روند بهره وري ايجاد شود، حدود يك سال و بدين معنا كه اگر اختاللي در. شود خود نزديك مي

تجارت خارجي . دگرد  شده و بهره وري به روند قبلي خود بازنيم زمان الزم است تا اين اختالل رفع

-هبهر ،تجارت خارجيش يكه با افزاه گونه ايبداشته  يور بهرهبربت ثم يري تأثي بخش كشاورزدر

 دار و مثبت با يمعني ز رابطه ي نناخالص ملي يدتول .ابدي يش مي افزانيزوري بخش كشاورزي 

كسب  هر چه داشته و يوربهره دار و مثبت با يمعني درآمد هاي نفتي رابطه  .ددار يوربهره

  ويابد  ميدر بخش كشاورزي نيز افزايش ها سرمايه گذاري،تر باشد ي ايران بيشدرآمد هاي نفت

 ؛دارد يوربهرهبا مستقيم   ي رابطهمكانيزاسيون. خواهد شدرزان كشاوتر  توليد بيشاين باعث 

،  ديگرسوي از كاهش داده و بخش كشاورزي را  اشتغال در، كه افزايش مكانيزاسيونن معنايبد

  .دهد افزايش مي  توليد راعامل هايكل  يوربهره ونيروي كار  يوربهره ميانگين

ن رو ي از ا، دارد توليد در اين بخش هايعامل يوربهره  بر اثر مثبتتجارت خارجي كه يياز آنجا    

      ايكشاورزان انگيزه يابد و ش مييصادرات درآمد توليد كنندگان افزاي توسعه  تجارت وش يبا افزا

كاهش محدوديت هاي  و يابيبهبود نظام بازاربر اين اساس  .داشت تر براي توليد خواهند بيش

  .صادراتي پيشنهاد مي گردد
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  پيوست ها

  

 

  

  

  

  

  

  

  نتايج تخمين معادله ي پويا-1جدول 

 متغير  ضرايب خطاي معيار

19/0  45/0  )1(−LTFP 

14/0  31/0  LTEJARAT 

14/0  53/0  LGNP 

21/0  80/0  LTRNAF 

20/0  49/0  LM 
39/0  26/1-  c 

 يافته هاي پژوهش: ماخذ

 بلندمدت ميان بهره وري عامل هاي توليد و متغيرهاي مورد  ي نتايج تخمين رابطه-2جدول

 مطالعه

  اي معيارخط ضرايب متغير

LTEJARAT 3122/1  4521/0  

LGNP 1/08 2/93 

LTRNAF 16/1  0/29 

LM 72/0  32./  

LC 0- /37260 0/04580 

  پژوهشيافته هاي :ماخذ
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   نتايج حاصل از تخمين كوتاه مدت-3جدول

بضراي  معيارخطاي هاتعريف متغير   

14/0  31/0  dLTEJARAT  
14/0  53/0  dLGNP  
21/0  80/0  dLTRNAF  
20/0  49/0  dLM  
39/0  26/1-  dLC  
14/0  68/0-  )1(−ECM  

  پژوهشيافته هاي :ماخذ
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