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بررسی رابطه بین رشد ،اشتغال و صادرات در بخش
کشاورزی ایران
مجتبي مجاوریان ،امیرمنصور طهرانچیان و زینب پورصفر
تاریخ دریافت3131/90/90 :

1

تاریخ پذیرش3131/93/42 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی ،صادرات و اشتغال در بخش کشاورزی ایران است.
برای این منظور از آمار سریزمانی  6431-09استفاده شده است .رابطه همزمان سه متغیر یاد شده موجب انتخاب
سیستم معادالت همزمان و برآوردگر 3SLSشد .نتایج بهدست آمده نشانگر ،تاثیرپذیری رشد بخش کشاورزی از
رشد اشتغال و بهرهوری عاملهای تولید و سرمایه میباشد .بر پایه نتایج بهدست آمده یک درصد افزایش در رشد
اشتغال ،سرمایه و بهرهوری به ترتیب موجب  9/43 ،9/4و  9/85درصد رشد در تولید کشاورزی میشود .در تابع
رشد اشتغال هیچکدام از متغیرهای رشد کشاورزی و دستمزد واقعی این بخش اثر معناداری نشان ندادند .در مقابل
سرمایه و صادرات تاثیر معنیدار و مثبت بر اشتغال کشاورزی دارد .یک درصد رشد در سرمایه موجب  9/6درصد
در رشد اشتغال میشود .یک درصد رشد در صادرات کشاورزی میتواند  9/93درصد اشتغال را افزایش دهد .در تابع
صادرات کشاورزی اغلب متغیرها رابطه معنیداری را نشان ندادند که با توجه به انتخاب متغیرهای پیشنهادی در
نظریات اقتصادی ،میتوان برونزا بودن صادرات کشاورزی ایران را پیشبینی کرد.بر پایه نتایج بهدست آمده برای
باال بردن رشد ارزشافزوده کشاورزی ،تمرکز بر رشد بهرهوری به عنوان مهمترین راهکار بهشمار میآید .این رشد
میتواند با آموزش تولیدکنندگان و ترویج فناوری جدید بهدست آید .عدم وجود رابطه علّی از رشد تولید به رشد
صادرات نشان میدهد برای اجرایی کردن قابلیت صادرات کشاورزی کشور ،راهکارهای بازاریابی اهمیت بیشتری
نسبت به راهکارهای تولیدی دارد.
طبقهبندی O47،Q17،F16،Q10:JEL

واژههای کلیدی:کشاورزی ،اشتغال ،صادرات کشاورزی ،رشد

 1به ترتیب؛ دانشیار و عضو هیئت علمي دانشگاه منابع طبیعي و كشاورزي ساري،استادیار و عضو هیئت علمي دانشگاه مازندران
و كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه محدث نوري
Email: mmojaverian@yahoo.com

 1اقتصاد کشاورزی /جلد  /8شماره 2313 /3

مقدمه
بخش كشاورزي به عنوان یکي از بخشهاي اقتصادي مهم در كشور ميباشد كه شناخت عاملهاي
مؤثر بر رشد و توسعه این بخش داراي اهمیت خاصي است (اسماعیلي و حسن پور كاشاني،
 .)1831درجه كاربري به نسبت باالي بخش كشاورزي در مقایسه با بخشهاي صنعت و معدن و
بنابراین توان اشتغالزایي ،امکان كسب درآمد ارزي از راه صادرات ،فراهم آوري برخي دادههاي
مورد نیاز به ویژه براي بخشهاي صنعت و خدمات و نیز ایجاد بازاري براي ستاده دیگر بخشها
از جمله دالیل اهمیت بخش كشاورزي در اقتصاد ملي هستند (طهرانچیان .)1831 ،عالوه بر این،
از مباحث مهم اقتصادي در ایران ،موضوع صادرات غیر نفتي ميباشد و افزایش سهم صادرات غیر
نفتي به عنوان یک هدف عمده در برنامههاي توسعه اقتصادي كشور مطرح است كه در این میان
صادرات محصوالت كشاورزي نقش عمدهاي در صادرات غیر نفتي داشته و صادرات این بخش
نسبت به بخشهاي دیگر داراي ثبات بیشتري است(مقدسي و علي شاهي .)1831 ،این سه متغیر
كالن یعني ،رشد اقتصادي  ،اشتغال(بیکاري) و صادرات بخشي از مباحث مهم اقتصاد كالن و
سیاستها و برنامههاي اقتصادي كشورها بهشمار ميآیند (خالدي و همکاران .)1831 ،در حاليكه
اغلب پژوهشها رابطه این سه متغیر را بهطور جداگانه بررسي كردند و این امر اثرات غیر مستقیم
را نشان نميدهد؛هدف از این مطالعه بررسي رابطه این سه متغیر در بخش كشاورزي ایران به
طور همزماناست.
كاتیلگو( )6001با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسي رابطه علیت گرنجري بین رشد بخش
كشاورزي و رشد اقتصادي شمال كشور قبرس در دوره زماني  1791-6006پرداخت .نتایج نشان
داد كه علیت از رشد اقتصادي به رشد كشاورزي در تمام وقفهها موجود است .راي ( )6011در
مقالهاي به بررسي رایطه بین صادرات و رشد اقتصادي برابر دادههاي ساالنه سالهاي 1796-98
تا  6010-11در كشور هندوستان از روشهاي اقتصادسنجي و آزمون علیت گرنجر پرداخت.
نتایج بهدست آمده برتريهاي یک استراتژي رشد ناشي از صادرات را در هندوستان شناسایي
كرد.سانتوس و موسه( )6018به بررسي نقش صادرات و رشد اقتصادي كشور نیجریه با استفاده
از آزمون علیت گرنجر برابر چارچوب تصحیح خطا ،در دوره  1790-6007پرداختند .نتایج نشان
داده است كه رابطه یک سویه از صادرات به سمت رشد اقتصادي وجود دارد و فرضیه صادرات
عامل رشد اقتصادي را در كشور نیجریه اثبات ميكند.
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خالدي و همکاران ( )1831با استفاده از آمار سريزماني  1810-38مربوط به بخش كشاورزي و
با كمک یک دستگاه معادالت (شامل سه معادله رشد اقتصادي ،اشتغال و صادرات مربوط به
كشاورزي) به بررسي عاملهاي موثر بر رشد اقتصادي بخش كشاورزي ،اشتغال و صادرات آن و
همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداختند .نتایج بهدست آمده نشانگر تاثیرپذیري رشد
اقتصادي بخش كشاورزي از اشتغال موجودي سرمایه و بهرهوري عاملهاي تولید ،تاثیرپذیري
اشتغال از موجودي سرمایه و صادرات كشاورزي و همچنین تاثیرپذیري صادرات كشاورزي از
رشد بخش كشاورزي ،شاخص نسبي قیمت صادرات كشاورزي و سیاستهاي ارزي و حمایتي
ميباشد .محنتفر و خاكپور ( )1831در پژوهشي به بررسي افزایش میزان صادرات غیرنفتي و
تاثیر آن بر رشد اقتصادي در دوره ( )1811-33با استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي به روش
حداقل مربعات معمولي پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان داد كه رابطه مثبت و معناداري بین
افزایش صادرات غیرنفتي و رشد اقتصادي در كشور وجود دارد .مهدويعادلي و دهنوي ()1870
با استفاده از جدیدترین روشهاي اقتصادسنجي مانند آزمون ریشه واحد پانلي،همانباشتگي پانلي
و علیت پانلي ،رابطه علیت بین رشد اقتصادي و صادرات براي دو گروه از كشورها یعني كشورهاي
در حال توسعه و كشورهاي عضو OECDدر دوره زماني  1731-6001مورد بررسي قرار دادند .بر
پایه برخي از نتایج تحقیق ،توسعه صادرات در كشورهاي درحال توسعه تنها در بلندمدت و در
كشورهاي عضو OECDدر بلندمدت و كوتاهمدت ميتواند باعث رشد اقتصادي شود.

روش تحقیق
در این پژوهش ،با استفاده از آمار سريزماني  1811-70در بخش كشاورزي و با كمک یک
مجموعه معادالت(شامل سه معادله رشد اقتصادي ،اشتغال و صادرات مربوط به كشاورزي) ،نوع
رابطههاي موجود در بین سه متغیر رشد اشتغال ،رشد اقتصادي و رشد صادرات در بخش
كشاورزي ایران ،مورد بررسي قرار ميگیرد .آمار و اطالعات مورد نیاز از منابع رسمي آماري
كشور(بانک مركزي ،گمرک ج.ا.ایران و همچنین مركز آمار ایران)گردآوري شد .براي برآورد
مدلهاي اقتصادسنجي از برآوردگر 3SLSاستفاده ميشود و به منظور اطمینان از نتایج بهدست
آمده از مدلهاي برآوردي ،آزمونهاي اقتصادي مورد نیاز یعني ایستایي ،اریب همزماني ،قطري
بودن و تشخیص انجام ميشود .معادالت رشد اقتصادي ،اشتغال و صادرات كشاورزي به شکل زیر
استخراج شدهاند.

 4اقتصاد کشاورزی /جلد  /8شماره 2313 /3

الف -معادله رشد بخش کشاورزی
بنابر مباني اقتصاد تولید ،تولید تابعي از نیرويكار و سرمایه و بهرهوري عاملهاي تولید ميباشد.
چنانچه از تابع تولید كاب-داگالس براي تصریح تابع استفاده شود (بهدلیل تفسیرپذیري و سادگي
بیشتر مورد استفاده قرار ميگیرد) ميتوان نوشت:
𝛼
𝛼
𝐺𝐷𝑃𝑡𝐴 = 𝐴𝑡 𝐿𝑡 1 𝐾𝑡 2
() 1
كه در آن 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺ارزشافزوده كشاورزي در زمان  At ،tضریب فناوري و شاخصي براي محاسبه
بهرهوري در زمان Lt ،tو  Ktبه ترتیب نیرويكار و سرمایه بهكار رفته در بخش كشاورزي در زمان
 α1 ،tو α2به ترتیب كشش نیرويكار و سرمایه ميباشد .شاخص بهرهوري كل عاملهاي
تولید) ،(TFPاز تقسیم ارزشافزوده بر شاخص مقداري كل عاملهاي تولید( )QIمحاسبه
ميشود(خالدي و همکاران.)1831
() 6
QI= Lα K β
پس از جایگزیني  TFPبه جاي  Aدر تابع تولید از تابع یاد شده دیفرانسیلگیري كامل انجام
ميگیرد:
𝛼

()8

𝛼

𝛼

𝐺𝐷𝑃𝑡𝐴 = 𝐿𝑡 1 𝐾𝑡 2 𝑇𝐹𝑃𝑡 3
𝑃𝐷𝐺𝛿
𝑃𝐷𝐺𝛿
𝑃𝐷𝐺𝛿
= 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺𝑑
𝑑𝐿 +
𝑑𝐾 +
𝑃𝐹𝑇𝑑
𝐿𝛿
𝐾𝛿
𝑃𝐹𝑇𝛿
𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺 𝛼1
𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺 𝛼2
𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺 𝛼3
= 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺𝑑
𝑑𝐿 +
𝑑𝐾 +
𝑃𝐹𝑇𝑑
𝐿
𝐾
𝑃𝐹𝑇
𝑃𝐹𝑇𝑑 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺 𝑑𝐺𝐷𝑃𝑡𝐴 𝛼1 𝐺𝐷𝑃𝑡𝐴 𝑑𝐿 𝛼2 𝐺𝐷𝑃𝑡𝐴 𝑑𝐾 𝛼3
=
+
+
𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺
𝐿 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺
𝐾 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺
𝑃𝐹𝑇 𝐴𝑡𝑃𝐷𝐺
𝐴
𝑡𝑃𝐷𝐺𝑑
𝐿𝑑
𝐾𝑑
𝑃𝐹𝑇𝑑
𝑡𝑑𝐴 /𝑑𝑡 = 𝛼1 𝐿 /𝑑𝑡 + 𝛼2 𝐾 /𝑑𝑡 + 𝛼3 𝑇𝐹𝑃 /
𝑡𝑃𝐷𝐺
𝑃𝐹𝑇 ̇ tA = 𝛼1 𝐿̇𝑡 + 𝛼2 𝐾𝑡̇ +𝛼3
𝑡̇ 𝑡 + 𝜀1
GDP

ب-معادله اشتغال
بر اساس شیوه كالین(جعفري هرندي ،)1897 ،اگر تولید كل و عامل سرمایه را بتوان از روابطي
دیگر در مدل معین ساخت ،به سهولت ميتوان از طریق نرمالیزه كردن تابع كاب -داگالس نسبت
به نیرويكار ،معادله نیرويكار را استخراج كرد .سادگي ،تفسیرپذیري تعداد پارامترهاي كمتر با
توجه به دادههاي محدود در دسترس مهمترین دلیل انتخاب این تابع است.سرمایهو دستمزد
(واقعي) متغیرهاي برونزا بوده و رشد GDPكشاورزي متغیر درونزاي سمت راست معادله است.
به منظور بررسي آثار صادرات ،متغیر صادرات نیز در معادله مربوط به اشتغال قرار داده ميشود.
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() 1

𝜀 ̇ 𝐴 + 𝛽 𝑊𝑎𝑔𝑒 𝐴 + 𝛽 𝐿𝑛𝑋 𝐴 +
𝑃𝐷𝐺 𝐿𝑛𝐿At = 𝛽𝟎 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑡𝐴 + 𝛽2
3
4
𝑡2
𝑡
𝑡
𝑡

ج-تابع صادرات کشاورزی
صادرات محصوالت كشاورزي( )XAمتاثر از عاملهایي مانند تولید ناخالص داخلي،شاخص نسبي
قیمت كاالهاي صادراتي و صادرات سال گذشته در نظر گرفته شد.
𝜀 ̇ 𝐴 + 𝛿 𝐿𝑛𝑃𝑋 𝐴 + 𝛿 𝐿𝑛𝑋 𝐴 +
() 1
𝑃𝐷𝐺 𝟏𝛿 𝐿𝑛𝑋tA = 𝛿𝟎 +
𝟐
𝟑
𝑡3
𝑡
𝑡−1
𝑡
P ( $ ).eR
() 1
PX = [ x
]
Pg

معادله ( ،)1شاخص نسبي قیمت كاالهاي صادراتي را نشان ميدهد Px ( $ ).قیمت دالري كاالهاي
صادراتي eR،نرخ ارز رسميPg ،قیمت كاالهاي داخلي ميباشد .بنابراین سیستم معادالت تحقیق
عبارتند از
() 9

𝑃𝐹𝑇 ̇ tA = 𝛼1 𝐿̇𝑡 + 𝛼2 𝐾𝑡̇ +𝛼3
𝑡̇ 𝑡 + 𝜀1
GDP
𝜀 ̇ 𝐴 + 𝛽 𝑊𝑎𝑔𝑒 𝐴 + 𝛽 𝐿𝑛𝑋 𝐴 +
𝑃𝐷𝐺 𝐿𝑛𝐿At = 𝛽𝟎 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑡𝐴 + 𝛽2
3
4
𝑡2
𝑡
𝑡
𝑡
𝐴
A
𝐴
𝐴
̇
𝜀 𝐿𝑛𝑋 = 𝛿 + 𝛿 𝐺𝐷𝑃 + 𝛿 𝐿𝑛𝑃𝑋 + 𝛿 𝐿𝑛𝑋 +
𝑡3

𝑡−1

𝟑

𝑡

𝟐

𝑡

𝟏

𝟎

t

كه 𝐴 ̇
𝑃𝐷𝐺 رشدارزشافزوده بخش كشاورزي𝐿̇𝐴 ،رشد اشتغال در بخش كشاورزي 𝑋𝐴̇ ،رشد

صادرات بخش كشاورزي 𝐾̇𝐴 ،رشد موجودي سرمایه در بخش كشاورزي PXG،شاخص نسبي
قیمت كاالهاي صادراتي و ̇ A
𝑃𝐹𝑇 بهرهوري كل عاملهاي تولید كشاورزي ميباشند.كلیه متغیرها
به قیمت ثابت انتخاب شد.

نتایج و بحث
بر اساس نمودار ( ،)1متغیر ارزش افزوده بخش كشاورزي در طي زمان مورد بررسي ،روند رو به
رشد داشته و در سالهاي  1830و  1839پس از یک كاهش نسبي دوباره به روند افزایشي خود
بازگشته است .ارزش صادرات بخش كشاورزي نیز از روند حركتي ثابتي نداشته و همواره با افت
و خیزهایي مواجه بوده است .صادرات كاالهاي كشاورزي و سنتي طي سالهاي  1819-37داراي
تغییرات شدیدي بوده واز  131/7میلیون دالر در سال  1819به 1011/1میلیون دالر در سال
 1837یعني به میزان  69/8برابر افزایش یافت .سهم كاالهاي كشاورزي وسنتي از كل صادرات
غیر نفتي نیز در دوره مورد بررسي بین  61/8تا  31/6درصد در نوسان بوده و پس از كاهش
شدید در سالهاي  1811-17و افزایش مجدد به حداكثر میزان خود در سال 71/1( 1810
درصد) رسیده وپس از آن روند كاهشي را گذرانده است.از دالیل این افت و خیزها ميتوان به
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نوسان قیمت دالر و همچنین بحرانهایي مانند جنگ و انقالب در بازه زماني دادهها ،نام برد.
تعداد شاغالن روند افزایشي خود را در این دوره حفظ كرده است.

نمودار()1روند شاخصهای ارزش افزوده ،اشتغال و صادرات بخش کشاورزی 1431=111

در روش تحقیق ،استخراج بهرهوري بخش كشاورزي بیان شده است .نتایج محاسبههاي یاد شده
به شرح جدول ( )1ميباشد .رشد بهرهروي كشاورزي در ایران نوسان زیادي دارد كه ميتواند
نشانگر عدم برنامهریزي بلندمدت براي این هدف باشد .در هر حال در سالهاي هیجان و اوج
انقالب و جنگ بهطور عموم رشد بهرهوري منفي یا پایین بوده است .این نتیجه نشان از رد فرضیه
استقالل كشاورزي ایران از تنشهاي داخلي و خارجي است .به عبارت دیگر گرچه از نظر فناوري
و عاملهایتولید مستقلتر از دیگر بخشها است اما رشد فناوري در این بخش به عاملهایمحیطي
وابسته است .بهترین دوره از نظر رشد بهرهوري كشاورزي مربوط به برنامه اول توسعه پس از
پایان جنگ است.
جدول()1رشد بهرهوری کل عاملهای تولید در بخش کشاورزی واحد :درصد
سال

بهرهوري كل

سال

بهرهوري كل

سال

بهرهوري كل

سال

بهرهوري كل

1811
1811
1811
1819
1813
1817
1810
1811
1816
1818

1/1
1/1
-11/1
-6/9
-6/1
-1/8
-1/3
-0/3
-6/1
0/1

1811
1811
1811
1819
1813
1817
1890
1891
1896
1898

1/3
0/1
0
-6/1
1/9
7/1
1/1
9/8
-0/3
-0/1

1891
1891
1891
1899
1893
1897
1830
1831
1836
1838

1/6
0/9
-1/1
9/6
-3/1
0/1
-1/1
7/8
6/1
-1/9

1831
1831
1831
1839
1833
1837
1870

1/1
8/6
1/9
-11/9
1/6
1/7
-1/1

منبع :یافتههاي تحقیق

بررسی رابطه بین رشد ،اشتغال و صادرات7...

با توجه به ماهیت سريزماني دادهها ،مانایي دادهها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکيفولر
تعمیمیافته انجام گرفت .نتایج در جدول ()6نشان داده شده است.
جدول()2بررسی مانایی متغیرهای تحقیق
متغیر

مرتبه تفاضل

سطح معناداري

آمارة آزمون

مانا  /نامانا

رشد ارزش افزوده
رشد سرمایه
رشد اشتغال
رشدشاخص قیمت
بهره وري
رشد صادرات

در سطح
در سطح
اولین تفاضل
در سطح
در سطح
در سطح

0/0000
0/0197
0/0001
0/0007
0/0000
0/0003

-9/371
-6/877
-1/788
-8/119
-1/810
-1/661

مانا )I(0
مانا)I(0
مانا)I(1
مانا)I(0
مانا)I(0
مانا)I(0

منبع :یافتههاي تحقیق

همانطور كه مالحظه ميشود متغیر رشد اشتغال با تفاضل مانا بوده و دیگر متغیرها در سطح
مانا ميباشند.
براي درک نیاز به دستگاه معادالت همزمان از آزمون اریب همزماني استفاده شد .نتایج در جدول
( )8ارئه شده است .با توجه به اینكه ضریب جمله پسماند در هر سه معادله موجود در سیستم
معنيدار شده است،هر سه معادله داراي اریب همزماني هستند.وجود اریب همزماني فرض
كالسیک cov(ui,xi)=0را نقض ميكند .بنابراین براي برآورد ،این معادالت را نميتوان از روش
حداقل مربعات معمولي و به صورت معادالت مستقل در نظر گرفت.
جدول()4نتایج بهدست آمده از آزمون اریب همزمانی سه معادله
جمله پسماند

ضریب

انحراف معیار

سطح معني داري

معادله اول

0/816

0/110

0/0106

معادله دوم
معادله سوم

0/119
0/107

0/086
0/011

0/0111
0/0061

منبع:یافتههاي تحقیق

به منظور انتخاب نوع برآوردگر مناسب از بین برآوردگرهاي سیستمي و تک معادلهاي الزم است
آزمون قطري بودن انجام گیرد .ضریب همبستگي و آماره 𝛌 به صورت زیر،محاسبه ميشود.
مربوط به معادله اول

𝑟𝑖𝑗2 = 2.04

𝐺

𝑖−ℎ

∑
𝑗=1

𝐼=2

∑ 𝑛 = 𝜆1
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𝐺 𝑖−ℎ

مربوط به معادله دوم

𝜆2 = 𝑛 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗2 = 1.81
𝑖=2 𝑗=1
𝐺 𝑖−ℎ

مربوط به معادله سوم

𝜆3 = 𝑛 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗2 = 1.45
𝑖=2 𝑗=1

با توجه به اینكه 𝛌محاسباتي از مقادیر بحراني 1آن بیشتر ميباشد،فرض صفر مبني برقطري
بودن را ميتوان رد كرد،بنابراین پسماند معادالت همبسته هستند بنابراین الزم است معادالت به
صورت سیستمي برآورد شود.
نتایج برآورد معادالت ارزشافزوده بخش كشاورزي،اشتغال و صادرات در جدول ( )1ارائه شده
است *.و** به ترتیب سطح معنيداري ضریب را در  1و  1درصد نشان ميدهد.
جدول()3نتایج برآورد سیستم معادالت با روش حداقل مربعات سه مرحلهای
معادله رشد ارزشافزوده

معادله رشد صادرات

معادله رشد اشتغال

متغیر
توضیحي

ضریب

آماره t

متغیر
توضیحي

ضریب

آماره t

متغیر
توضیحي

ضریب

آماره t

رشد
اشتغال

**0/8

8/86

ثابت

**18/91

71/86

ثابت

1/87

0/91

رشد
سرمایه

*0/81

6/01

رشد ارزش
افزوده

0/0008

0/19

رشد ارزش
افزوده

-0/0008

-0/08

بهره
وري

**0/13

9/81

سرمایه

**-0/071

1/01

صادرات
دوره قبل

*0/91

6/11

صادرات

0/001

6/11

شاخص
قیمت

0/07

دستمزد
واقعي

0/0091

0/66

R2

0/1

R2

0/71

منبع:یافتههاي تحقیق

1مقدار بحراني براي سه مدل به ترتیب  1/0116 ،1/18681و  0/7736ميباشد.

R2

0/7

0/7

بررسی رابطه بین رشد ،اشتغال و صادرات1...

در معادله رشد ارزشافزوده كشاورزي(معادله  ،)1ضریب رشد اشتغال،مثبت و از نظر آماري
معناداراست .بنابراین نتیجه ميشود كه رشد اشتغال بر ارزشافزوده بخش كشاورزي اثر مثبت
دارد .میزان اثرپذیري ارزشافزوده بخش كشاورزي از رشد اشتغال مقدار مثبت 0/8ميباشد .به
این ترتیب یک درصد افزایش در اشتغال باعث افزایش  0/8درصد رشد كشاورزي خواهد شد .به
این ترتیب نیرويكار در كشاورزي در ناحیه اقتصادي قرار دارد .معنيدار بودن ضریب موید آن
است فاصله آن تا شروع ناحیه غیر اقتصادي (ناحیه سوم) تفاوت معنيداري دارد .در هر حال
پایین بودن دستمزد و كار طاقتفرسا و بهویژه سنتي و غیر تخصصي بودن فعالیت در اغلب موارد
مانع از ورود نیرويكار جدید ،جوان و تحصیلكرده به تولید كشاورزي ميشود .انتظار ميرود كه
عالمت ضریب رشد ارزشافزوده بخش كشاورزي در معادله اشتغال(معادله  ،)6مثبت باشد .زیرا
افزایش ارزش افزوده بخش كشاورزي باعث بهبود فضاي كسب و كار در این بخش شده و به
افزایش رشد اشتغال در این بخش منجر ميشود .ضریب بهدست آمده و سطح معناداري مربوطه
نشان از عدم تاثیرپذیري رشد اشتغال بخش كشاورزي از رشد ارزشافزوده بخش كشاورزي در
معادله ( )6دارد .گرچه عالمت آن مطابق انتظار بوده است .به این ترتیب رابطه بین رشد اشتغال
و رشد تولید در كشاورزي ایران در دوره مورد بررسي یک سویه و از سمت منابع تولید به تولید
است .معنيدار نشدن اثر رشد بخش بر اشتغال ميتواند ناشي از روند سرمایه بر شدن تولیدات
جدید كشاورزي باشد .معني دار شدن اثر رشد سرمایه بر رشد اشتغال موید همین موضوع است
كه رشد تولید كشاورزي بیشتر مدیون رشد سرمایه (سرمایهگذاري) بوده است .به بیان دیگر
بهتدریج سرمایه جانشین نیرويكار شده و در مجموع رشد كشاورزي بناچار به معني افزایش
اشتغال در این بخش نميباشد.
در معادله ارزشافزوده كشاورزي(معادله ،)1ضریبرشد سرمایه معنيدار است .گرچه سطح
معنيداري آن كمتر از دو عامل دیگر تولید است .این امر ميتواند ناشي از تنوع اشکال سرمایه و
سطوح متفاوت نیاز به سرمایه در فعالیتهاي مختلف كشاورزي باشد .معنيدار شدن ضریب
سرمایهگذاري در تابع اشتغال گویاي این است كه بیشتر اثر سرمایهگذاري بهطور غیر مستقیم بر
رشد قابل مشاهده است .به این ترتیب سرمایهگذاري با افزایش بهرهوري نیرويكار بر تولید اثر
غیر مستقیم دارد.
ضریب مربوط به بهرهوري عاملهاي تولید در تابع رشد مثبت و از نظر آماري معنادار ميباشد.
بدین ترتیب بهرهوري عاملهاي تولید بخش كشاورزي به طور مستقیم بر رشد ارزشافزوده بخش
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كشاورزي تاثیرگذار است .بر اساس نتایج بهدست آمده به ازاي هر یک درصد رشد بهرهوري حدود
0/13درصد رشد تولید بهدنبال خواهد داشت .یکي از متغیرهاي موثر بر اشتغال دستمزد (واقعي)
است كه برابر انتظار باید اثر مثبت بر آن داشته باشد .نتایج برآورد نشان از عدم تاثیر معنيدار
این متغیر بر اشتغال دارد گرچه بهطور میانگین رابطه مثبت دیده ميشود .صادرات محصوالت
كشاورزي تاثیر مثبت و معنيدار بر اشتغال این بخش دارد .این نتیجه ميتواند ناشي از صادرات
محصوالت كاربر باشد.
در تابع صادرات اغلب متغیرهاي وارد شده در الگو معنيدار نشدند .شاید عاملهایي مانند فضاي
سیاسي حاكم بر محیط تجارت خارجي اهمیت بیشتري نسبت به عاملهاي اقتصادي مانند قیمت
نسبي داشته است .توجه به این نکته كه بخشي از صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذایي در
ایران برنامهریزي شده بوده و نیاز به مجوز اي دولتي دارد .این بخش صادرات كه زمان و مقدار
آن توسط دستگاههاي دولتي تعیین ميشود برونزا بهشمار آمده و تابع متغیرهاي اقتصادي
نخواهد بود .نرخ ارز كه مهمترین متغیر موثر بر صادرات است در ایران به صورت برونزا (توسط
مقامهاي دولتي) تعیین شده و نماینده قیمتهاي نسبي كه انگیزه اصلي صادركنندگان ميباشد
نیست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش به منظور اندازه گیري اثر سه متغیر رشد ،اشتغال و صادرات بخش كشاورزي ایران
انجام گرفت .دادههاي تحقیق به صورت سري زماني و با استفاده از منابع رسمي آماري طي دوره
1811-70گردآوري شد  .الگوي مورد استفاده دستگاه معادالت همزمان و نوع برآوردگر حداقل
مربعات سه مرحلهاي ميباشد .مهمترین نتایج بهدست آمده عبارتند از:
رشد اشتغال،بهرهوریکل عاملهایتولیدو سرمایه تاثیرمستقیمیبررشداقتصادیبخشکشاورزي دارند.
تاثیرپذیري اشتغال از رشد اقتصادي كشاورزي و دستمزد واقعي این بخش تایید نشده است .اما
سرمایهگذاري بر رشد اشتغال اثر مثبت و معنيداري داشته است .همچنین افزایش صادرات
سطح اشتغال را افزایش ميدهد.
رشد صادرات بخش كشاورزي بیشتر برونزا است تا اینكه درونزا باشد .عاملهایي مانند محیط
سیاسي و مجوزهاي دولتي ميتواند از علل آن باشد.
بر اساس نتایج یاد شده پیشنهاد ميشود:

بررسی رابطه بین رشد ،اشتغال و صادرات22...

براي تحقق رشد كشاورزي ،ضرورت بهبود بهرهوري كل عاملهاي تولید بیشتر از رشد در مصرف
منابع تولید ميباشد .بنابراین پیشنهاد ميشود این موضوع مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
گسترش اشتغالزایي بخش كشاورزي ،نیاز به سرمایهگذاري داشته كه سرمایهگذاري نیروي
انساني را نیز شامل ميشود .ضمن جایگزیني نیرويكار تحصیل كرده و متخصص به جاي نیروي
كار سالمند ،كمسواد و بيسواد ،مناسب است ،تمركز بر گسترش سرمایه از راه افزایش موجودي
سرمایه در این بخش مد نظر دولتمردان قرار گیرد.
درونزا كردن صادرات با كاهش سیاستگذاري در تجارت این محصول و رفع محدودیتهاي
بازرگاني خارجي كه منجر به بازارگرا شدن كشاورزي ميشود ميتواند در روابط همسو بین سه
متغیر صادرات ،تولید و اشتغال كشاورزي موثر باشد.
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