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  ایران بر بخش کشاورزی یمدلسازی آثار سیاستهای کالن و تجار
  
  

  :یدهچک
  

 با توجه به اتکاء .هدف این مقاله تحقیق اهمیت سیاستهای کالن و تجاری بر بخش کشاورزی ایران است     
 بحران مواجه کرده و خواهد کرد، ااقتصاد ایران را بایران به درآمدهای نفتی و نوسانات فراوان این درآمدها که 

 که ورزی در این زمینه دارای مزیتهای فراوانی استبخش کشا ، توجه شود کهبایستی به بخش های دیگر اقتصاد
الزمه شکلگیری یک بخش قوی در درازمدت، اتخاذ سیاستهای مناسب است و این سیاستها . بایستی تقویت شود

 برای تعیین ، مدل ساختاری اقتصاد سنجی.بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی تواند عملی شود
) tsls( تکنیک حداقل مربعات دو مرحله ای  و بر بخش کشاورزیهای کالن و تجاریآثار تغییرات در سیاست

داده های مورد نیاز تحقیق، مربوط به اطالعات سری زمانی  .برای شبیه سازی معادالت در مدل بکار گرفته شد
افزایش در % 1نتایج نشان داد که . بود که از طریق مرکز آمار ایران گردآوری گردید 1338- 1384بین سالهای 

نسبت تجارت کل به درآمد (افزایش درجه آزادی اقتصاد داخلی% 35/0سبب ) کاهش تعرفه واردات(تجارت
همچنین نتایج، اثر مثبت و معنیدار مخارج دولتی و اثر منفی و معنیدار متغیر دامی سالهای انقالب . می شود) کل

در نسبت تجاری % 1 نتایج نشان داد که با افزایش .تا پس از جنگ را بر درجه آزادی اقتصاد داخلی نشان داد
)FOB/CIF ( در زمینه عوامل مؤثر بر قیمتهای نسبی . زایش می یابداف% 16/2نرخ مبادله واقعی برای صادرات

% 1نتایج نشان داد که ) شاخص قیمتی محصوالت کشاورزی بر شاخص قیمتی مصرف کننده(داخلی کشاورزی 
، 42/0بادله واقعی برای صادرات، عرضه پول و محصول ناخالص داخلی به ترتیب افزایش در متغیرهای نرخ م

  .  درصد بر قیمتهای نسبی کشاورزی مؤثرند- 2 و -62/0
، قیمتهای نسبی کشاورزی، درجه آزادی اقتصاد داخلی ،نرخ مبادله واقعی،هزینه های دولت :واژه های کلیدی     

  .نسبت تجاری
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  :مقدمه
 

 میان صادرات و رشد اقتصادی و اینکه صادرات هر بخش اقتصادی چه نقشی در رشد و توسعه هسی رابطررب     
 بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی .آن بخش ایفا می کند از مسائل مورد توجه در هر کشور است

 بخش نیز به نوبه خود است که برای ارتباط میان صادرات و رشد در این بخش اهمیت فروانی دارد که رشد این
می   بنابراین گسترش مطالعات علمی در این مورد ضروری به نظر.ثیر قرار می دهدٔاقتصاد را تحت تا رشدکل

   .رسد
 شدید این درآمد، اقتصاد کشور با بحرانهای جدی مواجه بوده اتبه دلیل اتکاء ایران به درآمد نفت و نوسان

و رهایی از مشکالت ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصوالت صادرات تک محصولی لزوم گریز از . است
صادراتی، تأمین ارز جهت سرمایه گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، اهمیت 

بخش کشاورزی دارای مزیتها و مشخصه   برای رسیدن به این مهم،. نفتی را به وضوح نشان می دهد غیرصادرات
تنوع آب و هوایی، دمای مناسب، تنوع زمین، نیروی کار ارزان، بستر فعالیت اقتصادی های مهمی همچون 

نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، وابستگی کمتر به فناوری پیچیده و داشتن امکانات گسترش تولید 
   .)1381خلیلیان،(است

ن سیاستها بدون ای. اصوالً الزمه شکلگیری یک بخش قوی در درازمدت، اتخاذ سیاستهای مناسب است
 لذا، با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در .)همان(شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی تواند عملی شود

  .اقتصاد کشور، بایستی اثرات سیاستهای مختلفی که در سطح کالن اعمال می شود را بر روی این بخش سنجید
برای  میلیارد ریال 818/49از  1381– 84طی دوره  1376 به قیمتهای ثابت سال ارزش افزوده بخش کشاورزی     

 120/15، 85این مقدار برای سه ماهه اول سال . افزایش یافته است 84 میلیارد ریال در سال 381/58به  ،1381سال 
 1380 میلیون دالر در سال 1603ارزش صادرات گمرکی کاالهای سنتی و کشاورزی از . استمیلیارد ریال بوده 

 از طرفی با توجه به ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر . افزایش یافته است1384میلیون دالر در سال  2148به 
 به اهمیت این ، و مزیت ایران در تولید بعضی از محصوالت کشاورزی، مانند صنایع تبدیلی،بخشهای اقتصادی

  .بخش در اقتصاد و تجارت خارجی ایران بیشتر پی برده می شود
 و داری هسرمای نظام طرفداران بین رقابت شاهد توسعه به رو کشورهای اغلب 1980 دهه از قبل تا     

 کهیطور بیافته افزایش اقتصادی آزادسازی به کشورها گرایشسو  این به 1980 دهه از .اند بوده سوسیالیسم

 مجادله هنوز ورهاکش برخی در وجود این با .آوردند روی بازار نظام به نیز سوسیالیستی کشورهای حتی

 اقتصاد طرفداران .دارد جریان ها نظارت مقابل در بازار های مکانیسم ادامه سر بر اقتصادی مدیریت درباره

 سرمایه جذب آزاد، تجارت دولتی، های بنگاه کردن خصوصی رقابتی، بازارهای کردن شکوفا معتقدند بازار

 فراهم را رشد و کارایی رفتن باال موجبات تیقیم انحرافات و دولتی زاید مقررات حذف و خارجی های
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 نابرابری افزایش دولت، اقتدار کاهش نظیر پیامدهایی اقتصادی آزادسازی منتقدین مقابل در .آورد خواهد

 .)1384،آذرمند( می کنند مطرح را کشور از ملی های هرمایس خروج و درآمدی

دولتمردان به طرق مختلف بر فعالیت بخشهای بکارگیری و اجرای سیاستهای کالن اقتصادی از سوی      
  ). 1383سلمانی،(گوناگون اقتصادی اثر می گذارد

بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ایران نشان می دهد که این بخش در ایران از جمله بخشهای عمده اقتصاد      
  ). همان(است و بیش از ثلث ارزش افزوده و اشتغال را به خود اختصاص می دهد

برخی اقتصاددانان و سیاستگزاران . رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی موضوعی بحث برانگیز است     
به عملکرد کالن اقتصادی بهتر و درنتیجه رشد همه بخشهای ) محدودیت تجاری کمتر(معتقدند باز بودن تجاری

 صندوق بین المللی پول و نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی،. اقتصادی از جمله کشاورزی می انجامد
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کنند که آزادسازی 

 رشد و تجاری بودن باز مثبت  پیوند.ثیر مثبت داردأتجارت و سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ت

 آورده وجود به گذشته سال بیست طی سابقه بی جانبه یک تجاری اصالحات برای مناسبی انگیزه اقتصادی

  .)1383مجتهد،(اند شده متعهد تجاری سازی آزاد نوعی به ،جهان کشور 100 است بطوریکه
 بـه  را شـاخص  5 درتحقیقـی  1وارنر اندرو و ساچز جفری :آثار سیاستهای تجاری- الف:مروری بر مطالعات پیشین

 اقتـصاد  ،باشـد  داشـته  را زیـر  شاخص 5 از هریک که کشوری هر در و  نمودندمطرح اقتصاد بودن باز عنوان

 40 از بیش ای غیرتعرفه تهایحمای )2 ،باشد درصد 40 از بیش تعرفه نرخ متوسط )1 :شود می محسوب بسته

 از بخـشی  انحـصار  دولـت  )4 ،باشـد  سوسیالیـستی  اقتـصادی  سیـستم  )3،باشد شده شامل را واردات از درصد

 دهه یا 70 دردهه درصد، 20 از بیش رسمی نرخ با سیاه بازار در ارز نرخ تفاوت )5 ،باشد داشته را صادرات

 دوشـاخص  .نمودند بررسی اقتصادی رشد با جهانی تجارت در را اقتصاد بودن بسته بین ارتباط آنها .باشد 80

 مـدل  یـک  در اآنه نتایج .دادند می نشان را اقتصاد بودن بسته ،اکثرکشورها در که بودند قوی متغیرهای آخر،
Panel Data مـدل  دراین البته .دارد وجود اقتصادی رشد و اقتصاد بودن بسته بین منفی رابطه که بود این 

  .)Saches and Warner,1995(گردید مطرح نیز جغرافیایی منطقه مجازی متغیر ها
 ادغام او . نمود یبررس را تصادیقا ورشد اقتصاد بودن باز ارتباط متفاوت روش یک با 2دیوید بن دن     

 نتیجه این به و گرفته نظر در درآمدی همگرایی و تجارت آزادسازی توسط جهانی دراقتصاد را کشورها

 اگر دارند برخور درآمد باالی رشد از میگیرند پیش را تجارت آزادسازی سیاست که کشورهایی رسیدکه

 و نمود بررسی را اروپایی درکشورهای ییهمگرا وی طریق، بدین .باشند داشته پایین اولیه آمد در سطح چه
                                                

1 Sachs & Warner  
 

2 Dan Ben David  
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 قوی رابطه او .نمود بررسی کشورها آن اقتصادی رشد در را اروپا اتحادیه به اروپایی کشورهای ورود اثرات

 ).(Dan Ben David, 1993آورد بدست اقتصادی رشد و تجارت بین آزادسازی

 بررسی را شاورزیک وغیر کشاورزی قیمتهای و مالی سیاست رابطه 1النگیا بی :آثار سیاستهای کالن-ب     

 تورم، ضد پولی سیاست برگزیدن با امریکا کل داری خزانه 1980 دهه اوایل در اینکه به توجه با وی .ردک 
 موجب کار این با و ادد کاهش بیشتری سرعت با کشاورزی های داده قیمت به نسبت را تولیدات قیمت

 بیشتری نوسان کشاورزی غیر قیمتهای به نسبت قیمتهای کشاورزی هک گرفت نتیجه شد، مالی کشاورزان ضرر

  . )Bilongia,1991(دارد
بخش  بر پولی سیاستهای اثر وی .کرد بررسی را وکشاورزی عمومی اقتصاد بین ارتباط 2دوادوس     

 ستهایسیا دهد می نشان نتایج هک ردک مطالعه1950 -82زمانی دوره طی را آمریکا متحده ایاالت کشاورزی

 انقباضی پولی وسیاستهای شود می شاورزیک بخش درآمد و قیمتها ،صادرات افزایش باعث انبساطی پولی

  .)Devadoss,1991( دارد اقتصاد روی منفی اثر
با روش 1350 -70دوره طی کشاورزی بخش عمده متغیرهای  بر را مالی و پولی سیاستهای اثر فطرس     

ols مثبت اثر بخش کشاورزی بر مالی سیاست ،تحقیق این روش از استفاده جنتای اساس بر .د کر بررسی 
 بر سیاستها این همچنین .است داشته مثبت اثر بخش این تولید بر کاهنده نرخی با پولی سیاست و فزاینده
 ).1376 ،فطرس( اند نداشته مثبتی اثر کشاورزی بخش گذاری سرمایه

 استفاده ازبردارهای با ومالی پولی سیاستهای با را بخش کشاورزی اقتصادی عمده متغیرهای رابطه مقدسی     

 اثر مدت که درکوتاه گرفت نتیجه و بررسی کرد 1350- 76دوره زمانی  برای انباشته هم خودرگسیونی

 مؤثرتر مالی درازمدت سیاستهای در ولی است مالی سیاستهای از کشاورزی بیشتر بخش بر پولی سیاستهای

 ).1379 مقدسی،(عمل می کنند یپول سیاستهای از

  
  

  :مواد و روشها
  

مرکـز آمـار    اسـتفاده شـد کـه از طریـق     1384 تا 1338در این مطالعه از داده های سری زمانی بین سالهای  :داده ها 
  .ایران جمع آوری گردید

                                                
1 Belongia 

 
2 Devadoss 
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 قیمـت  .یار بخش قابل تجـاری و بخـش غیـر قابـل تجـ       : اقتصاد را به دو بخش تقسیم می کند        ،تجزیه استاندارد      
معروف اسـت و    ) RER(  بعنوان نرخ ارز واقعی   نسبی کاالهای قابل تجاری بر حسب کاالهای غیر قابل تجاری         

  .)Letsoalo,2003(بخاطر این قیمت نسبی است که سیاستهای کالن بر کارکرد بخشی اثر می گذارد
 اقتصاد به سـه بـازار تجزیـه شـده     ،دازه بگیردبرای مدلی که آثار سیاستها را بطور مجزا بر صادرات و واردات ان         

  :)همان(است
  . )h ( داخلیو مصرف  ) m(  واردات ، )x( صادرات       
 را افزایش داخلیافزایش قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی تقاضای آنها را کاهش و تقاضا برای کاالهای      

  .می دهد
 بعنوان تابعی  از قیمتهای نسبی کاالهای قابل تجاری به کاالهای Shدر این مطالعه عرضه کاالهای داخلی با      

  :)همان(داخلی و منابع سرمایه نیروی کار و تکنولوژی نشان داده شده است

)1(                                                                    ),,,,( τLK
P
P

P
P

S
h

m

h

x
h = 

 
      ت کاالهای صادراتی، قیمت کاالهای وارداتی و قیمت کاالهای داخلی به ترتیب قیمph, pm, pxکه      

  .  معرف تکنولوژی می باشدt به ترتیب نشاندهنده سرمایه و نیروی کار هستند و  L, k.  می باشند
    :)همان(تقاضای کاالهای داخلی بصورت زیر تعریف می شود

 )2(                                                                           ),,( Y
P
P

P
PDD

h

m

h

x
hh = 

  
 

 ، Kبه منظور اندازه گیری اثر سیاست بازرگانی بر کاالهای تجارت  شده بوسیله اثرات قیمت ها متغیرهای      
L ،T، Yرا ثابت در نظر گرفته و از Sh  نسبت به Px/Ph و Pm/Phهمان(یری می شود مشتق گ(: 

 
 
           )3(  

 
 

  :می توان معادله فوق را بصورت زیر نوشت     

 )4(                                                       )()( hmmhxxh PPPPS
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 در رابطه با قیمتهای نسبی کاالهای صادراتی و داخلی کشش های عرضه کاالهای مصرفی mП و Пxکه      
  . یک تغییر متناسب در یک متغیر را نشان می دهد^و عالمت ی هستند واردات

  :)همان(می آیدبطور مشابه از تابع تقاضا این نتیجه بدست 
 
                        ) ۵(  

 
  

 در رابطه با قیمتهای نسبی کاالهای صادراتی و وارداتی داخلی کشش های تقاضای کاالهای x εm εکه      
  : معادله زیر بدست می آید5 و 4ساوی قرار دادن دو معادله با م .هستند

  )6(                                                           0)()( =−∆+−∆
∧∧∧∧

hmmhxx PPPP 
 

)(که      jjj ηε  :می توان معادله فوق را بصورت زیر بازنویسی کرد.  می باشد ∆=−
  

 )7(                                                                         )( mxhx PPPP
∧∧∧∧

−=− ω  
 

  

  )8(                                                                                  mxh PPP
∧∧∧

+−= ωω)1(  
  

برای کاالهای صادراتی بصورت زیر  نرخ ارز واقعی ،  و تلفیق کردن معادله قبل Wبا فرض ثابت بودن      
  :)همان(بدست می آید

 )9(                                                                              
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مین می ٔاین معادله یک چارچوب برای تحقیق آثار تجارت و سیاستهای نرخ ارز بر روی بخش صادراتی تا     
با قرار دادن یک سهمیه برای مثال، . نمی شود هر چند، این چارچوب شامل آثارکمی محدودیت بر تجارت .کند

واردات اجباری قیمت کاالهای وارداتی در بازار داخلی افزایش یافته بنابراین بخش واردات منابع بیشتری را 
 تغییر در قیمت کاالهای مصرفی جذب خواهد کرد که این جذب منابع سبب تغییر قیمتهای آنها و در نتیجه

و تخصیص منابع اثر خواهد گذاشت و به این دلیل درجه آزادی  RER می شود و این تحرک قیمتها بر داخلی
  .)همان( به عنوان یک متغیر توضیحی و درونزا در مدل قرار داده شده است اقتصاد) DCO(تجاری

 سیاستهای اقتصاد کالن و تجارت را به کشاورزی مرتبط جزء بعدی مدل مکانیزم کانالهای مستقیم که آثار     
ی رهای اقتصاد کالن و تجارت بر کارآیشده اند که بدلیل همین تابع تولید است که قیمتهای نسبی و بنابراین متغی

)()( hmmhxhh PPPPD
∧∧∧∧∧

−+−= εε
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در مزارع کشاورزی قیمتهای باالتر برای محصوالت مورد انتظار هستند تا سود کشاورزان  .کشاورزی اثر دارد
فعالیتهایی  یابد که این سودمندی مازاد، توسط بنگاههای تولیدی به منابع بیشتر اختصاص داده می شود تا افزایش

با توجه به تولیدات . با نوآوری بیشتر داشته باشند و سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید را افزایش دهند
اخلی یک شاخص قیمت کل برای بخش  وارداتی و کاالهای د،کشاورزی در یک زمان یعنی کاالهای صادراتی

  :)همان(کشاورزی در نظر گرفته می شود
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     Pa: شاخص قیمت کل به عنوان میانگینی از Px، Pm و Ph   
     1α 2 وα:شاورزی صادرات و واردات نسبت به کل محصول کشاورزی سهم های تولیدات ک  
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     1α:سهم صادرات کشاورزی   
قیمتهای کشاورزی به سیاستهای اقتصاد کالن بستگی داردکه بر تقاضا برای کاالهای داخلی و در نتیجه تولید      

  .بخش اثر دارد
از مفهوم تکنولوژی درونزا برای فرض اثر تغییر قیمتها بر . خش کشاورزی است تابع تولید ب،آخرین جزء مدل     

 نو آوری ، طبق فرض متناسب با مشوق ها و محدودیت ها،عوامل اقتصادی .تغییر تکنولوژی استفاده می شود
متغیری انجام می  - این موضوع بوسیله تعریف یک تابع تولید پارامتر، بطور تجربی.جدید را انتخاب می کنند

این پارامترها بعنوان توابعی از بعضی متغیرها مشخص شده اند که نشاندهنده ترکیب مشوق ها و . گیرد
  .)همان(محدودیتهای بنگاههای تولید هستند

داگالس با پارامترها و داده های سری زمانی استفاده می کند که نشان - این مطالعه از یک تابع تولید کاب     
  :)همان(بع تولید کشاورزی استدهنده تا
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     Y حداکثر سطح محصول است که می توند در هر دوره زمانی تولید شود  .  

 

  )13(                                                                      0
1

0ln usaaA
m

k
kk ++= ∑

=
  
 



 ٩

)14(                                                                      i

m

k
kikii usbb ++= ∑

=1
0β  

 
     X=(x1,x2,…xn)  بردار داده ها وS=(s1,s2,…sn) بردار متغیرهای حالت و uها جمالت خطا هستند.  

 نـرخ ارز  : معامله ای اسـتفاده شـده کـه متغیـر هـای درون زا عبارتنـد از      3برای تحلیل از یک سیستم    :بیمدل تجر 
 متغیرهـای بـرون زا   . Pa/Ph  و قیمتهـای نـسبی داخلـی کـشاورزی        DCO درجه آزادی اقتـصاد      ،RERواقعی  

 ،tmردات  نرخ تعرفـه وا ،tx نرخ مالیات صادراتی ،Ph داخلی قیمتهای کاالهای ،Pm قیمتهای واردات   :عبارتند از 
  .)همان(Y در درآمد کل M و سهم عرضه پول  Gسهم مخارج دولتی 
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 شامل ارتباط بین اقتصاد عمومی داخلی و بخـش     ،اقتصاد کالن کشاورزی   :ارتباطات اقتصاد کالن با بخش کشاورزی     
ن کشاورزی بطـور واضـح   این تعریف اقتصاد کال. اشدکشاورزی و اقتصاد جهانی و بخش کشاورزی داخلی می ب         

  .)همان(که بخش کشاورزی با دیگر بخشها در اقتصاد داخلی وابسته استنشان می دهد 
به وجود  ) Gardener) 1998 و Pensonبرای درک اهمیت ارتباط بین اقتصاد جهانی و کشاورزی      

 اولین کانال بواسطه بازارهای کاال ی بین .زی پی بردنددو کانال ارتباطی اصلی اقتصاد بین المللی به کشاور
 ،دوم .المللی است که آثار شرایط اقتصاد بین المللی بر تقاضا برای صادرات و عرضه واردات اثر می گذارد

بواسطه بازارهای سرمایه بین المللی است که تقاضا و عرضه  سرمایه های مشاهده شده در حساب سرمایه ملی بر 
  .)همان( و نرخ ارز اثر می گذاردنرخ بهره

 مالی و نرخ ارز مانند سیاست تجاری نه تنها بر درآمد واقعی کشاورزان و روابط مربوط به ،سیاستهای پولی     
 بلکه همچنین بر تجارت بین بخش های کشاورزی و غیر کشاورزی نیز ،دیگر بخش های اقتصاد اثر می گذارد

 ، نرخ تورم: کالن داخلی که برای کشاورزی مهمترین متغیر ها هستند عبارتند از متغیر های اقتصاد.ثر می گذاردا
 کاربردهای کالن که به کشاورزی سرایت یافته است . نرخ بهره و نرخ ارز،نرخ واقعی رشد تولید ناخالص ملی

  .)مانه( )نرخ ارز ( در آمد، نرخ تورم، نرخ بهره و ارزش پول رایج رشد :شامل متغیر می باشد
نمـی توانـد تخمـین زده       ) ols(مدل اقتصاد سنجی ساختاری با استفاده از حـداقل مربعـات معمـولی              :روش تخمین 

بنـایراین در ایـن مطالعـه از    . شود زیرا حداقل مربعات معمولی تخمین های اریب و ناسازگاری را بدست می دهـد             
  .ن شرایط نااریب و سازگار می باشنداستفاده شد که تخمین ها در ای) tsls(روش حداقل مربعات دومرحله ای 
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  : و بحثنتایج
  

 متغیر. برای نشان دادن اثر سیاستهای کالن و تجاری بر بر درجه آزادسازی اقتصادی از دو متغیر استفاده شد     
BARS  که موانع تجارت را نشان می دهند و بصورت(1-TX)/(1+TM)تعریف می شود  .TX و TM به 

رات و واردات را نشان می دهند که در این مطالعه تعرفه های صادراتی صفر فرض شده ترتیب تعرفه های صاد
می )GDP( می باشد و نشان دهنده هزینه های دولت بعنوان نسبتی از درآمد کلGEXPTIمتغیر دیگر  .اند

نین همچ. از معیار تجارت کل بر درآمد کل استفاده شد) DCO( برای متغیر درجه آزادسازی اقتصادی.باشد
اثر سالهای انقالب تا پایان جنگ تحمیلی بر درجه آزادسازی اقتصادی بوسیله یک متغیر دامی مورد بررسی قرار 

  .می گیرد
  

Ln DCO= ٢۴/٠- + ٣۵/٠  Ln BARS+ ٢٢/٠  Ln GEXPTI- ٧١/٠  DUM 
t=                 ۵٨/٠-            ۵٧/١١                    ٨۴/٢                 ۵۴/٨-  
 
R٩٠/٠ =٢  

 که نشان دهنده کاهش تعرفه وارداتی است درجه آزادسازی BARSافزایش در متغیر % 1 که دادنتایج نشان      
 این موضوع، بیانگر این است که کاهش تعرفه وارداتی، نسبت . درصد ترقی می دهد35/0اقتصادی را به میزان 

ثبت و معنی داری بر درجه آزادسازی اقتصادی دارد  مخارج دولتی نیز اثر م.تجارت به درآمد را افزایش می دهد
در درآمد کل کشور درجه آزادسازی تجاری به میزان هزینه های دولت نسبت افزایش % 1به این ترتیب که با 

وقوع انقالب و جنگ در کشور اثری منفی و معنی دار بر درجه آزادسازی اقتصادی .  درصد باال رفته است22/0
  .داشته است

    )RER(مین متغیر درونزا که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت نرخ مبادله واقعی برای صادراتدو     
حاصل می ) CPI(بر شاخص قیمتی مصرف کننده) FOB(می باشد که از نسبت قیمت های خارجی صادرات

که از نسبت قیمت های خارجی ) RELEXR(متغیرهای برونزا عبارتند از نسبت تجاری. شود
  .GEXPTIحاصل می شود و متغیر ) CIF(به قیمت واردات) FOB(راتصاد

  
Ln RER= ١٣/۵ + ١۶/٢  Ln RELEXR + ٢۴/٠  Ln GEXPTI 
t=               ٩۴/۴                  ٢۵/۵                         ۵٩/١  
R2=  ٧٢/٠  
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% 16/2اقعی برای صادرات نرخ مبادله و) FOB/CIF(نسبت تجاریدر % 1نتایج نشان داد که با افزایش      
 .در این معادله اثر هزینه های دولت بر نرخ مبادله واقعی معنیدار نشد. افزایش می یابد

 که از نسبت می باشد )RELAT(سومین متغیر درونزای مورد استفاده قیمتهای نسبی داخلی کشاورزی      
 .حاصل می شود) CPI(دهشاخص قیمتی مصرف کنن به ) PPIAGR(شاخص قیمتی محصوالت کشاورزی 

ه عبارتند از نرخ مبادله واقعی برای صادرات، تولید ناخالص داخلی، درجه ل این معاددرمتغیرهای برونزا 
  ).MOSPTI(آزادسازی اقتصادی و عرضه پول بعنوان نسبتی از درآمد کل

  
Ln RELAT= ۴٩/۶١ + ۴٢/٠  Ln RER- ۶٢/٠  Ln MOSPTI- ٢ Ln GDP+ ١۴/٠ Ln DCO 
t=                    ٠۴/۴               ١۴/۶                  ٠٧/٣-                  ١٧/۴-               ٧/٠     
R2= ٩۶/٠  

زایش در نرخ مبادله واقعی صادرات، قیمتهای نسبی داخلی کشاورزی به اف% 1همانطور که مشاهده می شود با      
 درصدی در قیمتهای نسبی 62/0ایش در عرضه پول کاهش افز% 1از طرفی .  درصد افزایش می یابد42/0میزان 

 درصدی 2سبب کاهش % 1افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان . داخلی کشاورزی را در پی خواهد داشت
متغیر درجه آزادسازی اقتصادی اثر معنیداری بر قیمتهای نسبی داخلی . قیمتهای نسبی داخلی کشاورزی می شود

  .کشاورزی ندارد
 میان صادرات و رشد اقتصادی و اینکه صادرات هر بخش اقتصادی چه نقشی هبررسی رابط : و تیجه گیریخالصه

 بخش کشاورزی یکی از .در رشد و توسعه آن بخش ایفا می کند از مسائل مورد توجه در هر کشور است
ی دارد که رشد این بخشهای مهم اقتصادی است که برای ارتباط میان صادرات و رشد در این بخش اهمیت فروان

 بنابراین گسترش مطالعات علمی در این مورد .ثیر قرار می دهدٔبخش نیز به نوبه خود رشد کل اقتصاد را تحت تا
  . می رسد ضروری به نظر

مدل ساختاری . هدف این مقاله تحقیق اهمیت سیاستهای کالن و تجاری بر بخش کشاورزی ایران است     
. ثار تغییرات در سیاستهای کالن و تجاری بر بخش کشاورزی به کار گرفته شداقتصاد سنجی برای تعیین آ

  .برای شبیه سازی معادالت در مدل بکار گرفته شد) tsls(تکنیک حداقل مربعات دو مرحله ای 
افزایش درجه آزادی اقتصاد % 35/0سبب ) کاهش تعرفه واردات(افزایش در تجارت% 1نتایج نشان داد که      

همچنین نتایج، اثر مثبت و معنیدار مخارج دولتی و اثر منفی و . می شود) بت تجارت کل به درآمد کلنس(داخلی
نتایج نشان داد که . معنیدار متغیر دامی سالهای انقالب تا پس از جنگ را بر درجه آزادی اقتصاد داخلی نشان داد

در زمینه . اقزایش می یابد% 16/2درات نرخ مبادله واقعی برای صا) FOB/CIF(در نسبت تجاری % 1با افزایش 
شاخص قیمتی محصوالت کشاورزی بر شاخص قیمتی مصرف (عوامل مؤثر بر قیمتهای نسبی داخلی کشاورزی 
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افزایش در متغیرهای نرخ مبادله واقعی برای صادرات، عرضه پول و محصول % 1نتایج نشان داد که ) کننده
  . درصد بر قیمتهای نسبی کشاورزی مؤثرند-2 و -62/0، 42/0ناخالص داخلی به ترتیب 

   
  

  :پیشنهاد برای سیاستگزاری
  

افزایش نرخ مبادله وافعی برای صادرات تاثیر معنی داری را بر افزایش قیمتهای نسبی کشاورزی  
 .نشان می دهد که خود می تواند شرایط بهبود وضعیت کشاورزی را مهیا کند

پس جهت بهبود . ی بر قیمتهای نسبی کشاورزی داردثیری منفأعرضه پول از عواملی است که ت 
 .از افزایش میزان عرضه پول جلوگیری کردوضع کشاورزی باید 

بنابراین . کاهش تعرفه وارداتی اثر معنیدار و مثبتی را بر درجه آزادسازی اقتصادی نشان می دهد 
 .یکی از راههای رونق تجاری کاهش تعرفه وارداتی است

 اثری مثبت و معنیدار نرخ مبادله واقعی برای صادراتبر  )FOB/CIF(رینسبت تجاافزایش در  
  .ثیر قرار دهدأدارد که به نوبه خود می تواند قیمتهای نسبی کشاورزی را بطور غیر مستقیم تحت ت
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MODELLING THE IMPACTS OF MACROECONOMIC AND TRADE POLICIES 
ON   IRANIAN AGRICULTURAL SECTOR 

 
 ABSTRACT  

 
The purpose of this paper is to investigate the importance of 

macroeconomic and trade polices on agricultural sector in Iran. Iran economy 
depends on oil incomes and its abundant swings that encountered and will 
encounter the Iran economy with crisis. Since must assist to other economic 
sectors, particularly agricultural sector that has abundant advantages in this 
case. Prerequisite of a sturdy sector formation in long term is adoption of 
suitable policy and these policies cannot operate without recognition of 
important ingredient. Structural econometric   model   was   applied   to   
determine   the   impacts   of   changes   in macroeconomic and trade policies 
on agricultural sector.  Two  Stage  Least Squares  (TSLS)      technique was 
used  because  of  the  simultaneous  nature  of  the  equations  in  the  model. 
The study used the time series data between 1959 -2005 which comes from 
statistics center of Iran. The  results  shows  that  10  percent reduction  in  
import  tariffs  will  lead  to  0.35  percent  increase  in  the  degree  of 
openness  of  the  Iranian  economy. Furthermore, 10 percent increase in 
government expenditure as a proportion of total income (GDP) will lead to 0.22 
percent increase in the degree of openness. Results also show that 10 percent 
increase in terms of trade (FOB/CIF), real exchange rate for exports increase 
2.16 percent. On the other hand 10 percent increase in real exchange rate for 
exports and 10 percent reduction in money supply as a proportion of total 
income (GDP) and GDP will lead to, 0.42, 0.62, respectively and 2 percent 
increase in relative agricultural domestic prices.   
 
Keywords:  Government Expenditure, Real Exchange Rate, Degree of Openness, 
Relative Prices of Agriculture, Terms of Trade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


