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ABSTRACT
The wide range of factors influencing growth in theoretical foundations and empirical studies
and the weakness of conventional methods have led studies to focus on only one aspect of
theoretical and empirical growth patterns. This gives rise to uncertainty about specifying or
combining variables in the model and estimated coefficients. This uncertainty can lead to bias and
inefficiency in estimating the coefficients resulting in inaccurate predictions and inaccurate
statistical inference. Therefore, in this study, using the Bayesian averaging method, the influence of
the most important factors affecting the growth of Iranian agricultural sector during 1978-2017 was
investigated. Using this approach, all possible sub-models are estimated using study variables and
then the coefficient of each variable is averaged across the models. The weights in this averaging
are determined by the Bayesian rule or the posterior probability of each pattern. In this study, 2048
different models were estimated. The results showed that investment, financial development and oil
revenues with the probability of impact of 0.81, 0.67 and 0.42, respectively, are the most important
variables affecting the growth of agricultural sector and also the growth rate of agricultural imports
with a probability of impact of 0.90 had the most negative effect on the growth of value added.
Therefore, investing and financing producers, paying attention to domestic production and setting
trade policies on imports should be a top priority in policy making and planning.
Keywords: Economic Growth Model, Agricultural Sector Growth, Bayes Rule, Bayesian Model
Averaging, Stepwise Selection Algorithms.
Objectives
The importance of the agricultural sector has led to the growth of this sector as a goal of largescale policy making and planning. It will not be possible to achieve this without identifying the
growth drivers of the agricultural sector. Therefore, identifying the factors contributing to the
growth of this sector has always been of particular interest to researchers. The wide range of factors
influencing growth in theoretical foundations and experimental studies and the weakness of
conventional methods have led studies to focus on only one aspect of theoretical and experimental
growth patterns. This gives rise to uncertainty about specifying or combining variables in the
model and estimated coefficients. This uncertainty can lead to bias and inefficiency in estimating
the coefficients resulting in inaccurate predictions and inaccurate statistical inference. An
appropriate solution to overcome the model estimation uncertainties is to estimate all possible
patterns and weight the average of the coefficients of variation with the Bayesian method. These
weights are determined by the reliability of each pattern based on previous information and data, as
well as the probability distribution of each coefficient in the pattern. Therefore, the present study
seeks to investigate the factors affecting the growth of Iran's agricultural sector using a new method
of Bayesian model averaging.
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Methods
In econometric models, variables can be grouped into two categories. First category: The main
variables based on formal and robust theories that are generally based on optimization of the
behavior of economic agents and are supported by their presence in the model, such as price and
income in demand. Second category: Suspicious variables based on unofficial theories justification
for their presence in the model. The Bayesian approach helps to identify these (suspicious)
variables in the model. In addition, unlike the conventional econometric approach, this approach
does not make a definitive decision about the presence or absence of a variable and is only a
probability of the variable being present in the model. In addition, all of these variables (based on
our confidence in each one) are estimated and ranked in terms of importance and impact. The
Bayesian model averaging approach was developed by Jaffer in 1961 and developed by Lemaire
(1978), and later by scholars such as Houting et al. (1999), Wasserman (2000) and Cooper (2003).
They have provided a comprehensive and comprehensive roadmap in this regard. The basic idea of
model averaging estimators is to first obtain the desired parameters under the condition of each
model in the model space and then compute an unconditional estimation of the weighted average of
these conditional estimates. Is coming. This study investigates the impact of 10 explanatory
variables on agricultural growth that are for the period 1978-2017.
Results
Among the variables that have a positive impact on agricultural growth, the growth rate of gross
fixed capital formation, with a probability of being 0.81, is the strongest auxiliary repressor. This
variable affects the growth of the agricultural sector with a coefficient of 0.08. The high impact of
investment on agricultural growth is in line with neoclassical growth theory and confirms the view
of development economists that investment is a prerequisite for economic growth. The second most
influential variable on agricultural growth is the growth rate of the financial development index,
which has a probability of being in the model of 0.67 and a coefficient of 0.126. This result
suggests that financial development by providing the necessary financial resources for the
agricultural sector will enable farmers to access high-efficiency technology, thereby enabling them
to allocate resources effectively and make better use of resources. The growth of this sector
provides the ratio of oil revenues to GDP is the third variable with the most positive impact on the
growth of the agricultural sector. The probability of this variable being present in the model is 0.42
and its coefficient is 0. 130. Export growth with the probability of being 0.19 and the coefficient of
0.007 is the fourth most effective variable on agricultural growth. The posterior probability and the
low coefficient of this variable are contrary to export-driven growth theories. This may be due to
the fact that these theories attribute the positive effect of exports to factors such as competition,
increased motivation for technology change, and technology development. But in developing
countries such as Iran, widespread government interference and the traditional structure of
agricultural production seem to counteract these effects.
Discussion
In this study, the effect of factors affecting the growth of agricultural sector of Iran during 19782017 was studied using Bayesian averaging method. In the approach used in the study, all possible
sub-patterns are estimated using study variables, and then the coefficient of each variable is
averaged across the models. The weights in this averaging are determined by the Bayesian rule or
the posterior probability of each pattern. In this study, 2048 different models were estimated.The
results of the study showed that investment, financial development and oil revenues are the most
important variables affecting agricultural growth. Also, the growth rate of agricultural imports and
the degree of commercial openness have the most negative impact on the growth of this sector.
Based on the results, variables such as export growth, employment growth, energy consumption,
exchange rate and inflation have no significant effect on the growth of this sector.
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عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی ایران:
کاربرد رهیافت میانگینگیری مدل بیزین
2
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چکیده

طیف وسیع عوامل موثر بر رشد در مبانی نظری و مطالعات تجربی و ضعف روشهای
متعارف موجب شده است که مطالعات تنها بر یک جنبه از الگوهای رشد نظری و تجربی
تمرکز کنند .این مساله ،نااطمینانی در خصوص تصریح یا ترکیب متغیرها در الگو و ضرایب
برآورد شده را بههمراه دارد .این نااطمینانی میتواند منجر به تورش و عدم کارایی در برآورد
ضرایب شود که نتیجه آن ،پیشبینیهای نامناسب و استنتاج آماری اشتباه است .از اینرو ،در
مطالعه حاضر با استفاده از روش میانگینگیری بیزین ،تأثیر مهمترین عوامل موثر بر رشد
بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی  1357-96بررسی شده است .با استفاده از این رهیافت،
تمام زیرالگوهای ممکن با استفاده از متغیرهای مطالعه برآورد میشود و سپس ،ضریب هر
متغیر در تمامی الگوها میانگینگیری میشود .وزنها در این میانگینگیری ،بر اساس قاعده بیز
یا احتمال پسین هر الگو تعیین میشود .بدین منظور ،در این مطالعه  2048الگوی متفاوت
برآورد شد .نتایج مطالعه نشان داد که سرمایهگذاری ،توسعه مالی و درآمدهای نفتی به ترتیب
با احتمال تاثیر  0/67 ،0/81و  ،0/42مهمترین متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی هستند
و همچنین ،نرخ رشد واردات محصوالت کشاورزی با احتمال تاثیر  0/90بیشترین تاثیر منفی
را بر رشد ارزش افزوده این بخش دارد .از اینرو ،سرمایهگذاری و تامین بودجه
تولیدکنندگان ،توجه به تولیدات داخلی و تنظیم سیاستهای تجاری در زمینه واردات باید در
اولویت سیاستگزاری و برنامهریزی این بخش قرار بگیرد.
واژههای کلیدی :مدل رشد اقتصادی ،رشد بخش کشاورزی ،قاعده بیز ،میانگینگیری بیزین،
الگوریتمهای انتخاب گام به گام.
مقدمه
يکی از مهمترين اهداف هر نظام اقتصادی رسيدن به
توسعه اقتصادی است و با توجه به اينکه بخش کشاورزی
يکی از بخشهای اقتصادی کشور است ،رشد و توسعه
اين بخش همواره مدنظر سياستگزاران و تصميمگيران
بوده است .در اين راستا ،دولت هر ساله اقدام به برنامه-

ريزی و صرف مخارجی جهت توسعه اين بخش میکند
تا مواد غذايی مورد نياز جامعه و امنيت غذايی کشور
تامين گردد ( .)Lotfalipour et al., 2012اين بخش نه
تنها به جهت تامين امنيت غذايی کشور دارای اهميت
ويژه میباشد؛ بلکه با تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع
وابسته در رشد اين بخشها نيز موثر است.
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اهميت بخش کشاورزی موجب شده است که رشد
اين بخش همواره بهعنوان هدف سياستگذاریها و
برنامهريزیهای کالن باشد .بیترديد دستيابی به اين
مهم بدون شناسايی محرکهای رشد بخش کشاورزی،
امکانپذير نخواهد بود ( .)Ansari & Salami, 2016از
اينرو ،شناسايی عوامل موثر بر رشد اين بخش همواره
مورد توجه خاص پژوهشگران بوده است .در اين زمينه،
در ادبيات تجربی طيف وسيعی از متغيرها بهعنوان
عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی معرفی شده است.
تئوریهای رشد نيز انتخاب متغيرهای خاصی را در
بررسی رشد اقتصادی پيشنهاد میکنند ،اما انتخاب اکثر
متغيرها بر اساس سليقه محقق است که به اين پديده در
نظريههای رشد ،باز بیانتها اطالق میشود (

& 1 Brock

 .)Durlauf, 2001يکی از داليل اين مساله ضعف روش-
های متعارف اقتصاد سنجی جهت ارزيابی اثر تمامی اين
متغيرها بر رشد اقتصادی به دليل کاهش درجه آزادی و
نااطمينانی ضرايب است ( Mehrara & Ghobadzadeh,
.)2016
بهطور کلی ،در برآورد هر الگوی اقتصادی حداقل دو
نااطمينانی وجود دارد .نااطمينانی اول ،در خصوص
تصريح يا ترکيب متغيرها در الگو (که به بیاطمينانی
الگو شهرت دارد) و نااطمينانی دوم ،در مورد ضرايب
برآورد شده است .در واقع ،تخمين اثر يک متغير به
ترکيب متغيرهای ديگر که در الگو لحاظ شدهاند،
بستگی دارد .بهطوریکه با وجود  kمتغير توضيحی2k ،
الگو اقتصادی میتوان برآورد کرد که اغلب نتايج
متناقضی را بهدست میدهند .همچنين ،ممکن است
نتايج تخمين نسبت به تغييرات کوچک در متغيرهای
الگو بسيار حساس باشد (يعنی الگو مستحکم و با ثبات
نيست) .اين نااطمينانی میتواند منجر به تورش و عدم
کارايی در برآورد ضرايب شود که نتيجه آن پيشبينی-
های نامناسب و استنتاج آماری اشتباه است .بنابراين،
استفاده از روشهای مناسب برای حذف اين دست
خطاها بسيار مهم است .يک راهحل مناسب برای فائق
آمدن بر نااطمينانیهای برآورد الگو ،تخمين تمامی
الگوهای ممکن و ميانگينگيری وزنی از ضرايب متغير
1. Open-Endedness

مورد نظر با روش بيزين است .اين وزنها بر اساس
اطمينانی که نسبت به هر الگو بر اساس اطالعات قبلی و
دادهها وجود دارد و همچنين توزيع احتمال هر ضريب
در الگوی مورد نظر تعيين میگردد ( Magnus et al,
.)Mehrara & Rezaei Bargoshadi, 2016 ; 2010
از اينرو ،پژوهش حاضر بر آن است که با بهکارگيری
روش جديد ميانگينگيری مدل بيزين عوامل موثر بر
رشد بخش کشاورزی ايران را مورد بررسی قرار دهد .در
ادامه ،ادبيات تجربی در اين زمينه ارايه شده و بعد از آن
در بخش روششناسی پژوهش ،ادبيات نظری و رهيافت
ميانگينگيری بيزين تشريح میگردد.
در زمينه عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی
مطالعات گستردهای صورت گرفته است که در ادامه به
برخی از آنها اشاره میشود )2009( Fathi et al. .تاثير
توسعه مالی بر بخش کشاورزی ايران را با استفاده از
الگوی  VECMبررسی کردند .نتايج نشان داد که عليت
بلندمدت دوسويه بين رشد بخش کشاورزی و توسعه
مالی اين بخش وجود دادKohansal & Dadras .
 )2015( Moghadamتاثير صادرات و سرمايهگذاری را بر
رشد بخشهای مختلف اقتصادی را بررسی کردند .نتايج
برآورد الگوی  VECMبرای بخش کشاورزی نشان داد
که صادرات و سرمايهگذاری دارای تاثير مثبت و معنی-
دار بر رشد اين بخش هستند و همچنين ،سرمايهگذاری
در بلندمدت اثر بيشتری نسبت به صادرات بخش
کشاورزی بر ارزش افزوده اين بخش داردPishbahar et .
 )2015( al.به بررسی اثرات تورم بر توليد و رشد بخش-
های اقتصاد ايران با تاکيد بر بخش کشاورزی پرداختند.
نتايج بيانگر اين بود که در بين بخشهای صنايع و
معادن ،خدمات و کشاورزی شوک (تکانه) تورمی
کمترين سهم را در نوسانهای توليد بخش کشاورزی
دارد .بنابراين ،تورم نمیتواند توليد و رشد بخشهای
اقتصادی ايران به ويژه بخش کشاورزی را در کوتاهمدت
و بلندمدت به نحو مؤثری تحت تاثير قرار دهد.
 )2016( Bakhshi et al.تاثير شوکهای درآمدهای نفتی
را بر رشد بخش کشاورزی ايران را با الگوی SVAR
مطالعه کردند .نتايج اين پژوهش نشان دادند که شوک-
2. Bayesian Model Averaging
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های منفی درآمد نفت دارای تاثير مثبت و باعث رشد
بخش کشاورزی میشود .در حالی که شوکهای مثبت
درآمد نفت دارای تأثير منفی بر رشد بخش کشاورزی
استKhalili Malekshah & Ghahremanzadeh .
( )2017تاثير صادرات ،سرمايهگذاری و تجارت را بر رشد
بخش کشاورزی با استفاده از الگوی  SVARبررسی
کردند .نتايج مطالعه تاييدکننده فرضيه رشد محور
صادرات در بخش کشاورزی بود .همچنين ،بر اساس
نتايج سرمايهگذاری در بخش کشاورزی نقش بسيار
مهمی در توضيح رشد بخش کشاورزی ايران دارد.
 )2008( Memon et al.ارتباط بين صادرات و توليد
ناخالص داخلی بخش کشاورزی را طی دوره  1971تا
 2007برای کشور پاکستان بررسی کردند .نتايج آزمون
عليت گرنجر 1نشان داد که در بلندمدت يک رابطهی
علی دوطرفه بين صادرات و توليد ناخالص داخلی بخش
کشاورزی وجود دارد .اما در کوتاه مدت هيچ رابطهای
بين اين دو متغير وجود ندارد .مطالعه Katircioglu
( )2008در رابطه با ارتباط بين تجارت خارجی و رشد
بخشی برای دوره  2003-1997در کشور قبرس جنوبی
حاکی است که يک رابطه علی گرنجری يکطرفه از
واردات و صادرات به سمت توليد کشاورزی برقرار است.
اما هيچ رابطه علی بين کل ارزش تجارت و توليد
ناخالص داخلی کشاورزی ديده نمیشود .اين نتايج برای
بخش صنعت نيز برقرار است)2019( Raeeni et al. .
تاثير مصرف انرژی را بر رشد بخش کشاورزی ايران با
استفاده از آزمونهای عليت و همانباشتگی بررسی
کردند .نتايج آنها حاکی از وجود رابطه عليت يکطرفه
بين مصرف انرژی و رشد کشاورزی بود .همچنين،
افزايش يک درصدی مصرف انرژی در بلندمدت منجر به
رشد  1/29درصد در کشاورزی میشودEnilolobo et .
 )2019( al.تاثير شاخصهای کالن اقتصادی را بر
توليدات کشاورزی نيجريه را بررسی کردند .نتايج مطالعه
آنها با استفاده رهيافت  FMOLSنشان داد نرخ ارز و
تورم تاثير مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد ،اما نوسان
تورم و نرخ بهره دارای تاثير منفیاندet al. .
 )2019( Błażejowskiمنابع رشد اقتصادی  168کشور
1. Granger Causality Test
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را با استفاده از رهيافت ميانگينگيری بيزين بررسی
کردند .بر اساس نتايج آنها پسانداز ناخالص ملی ،توليد
ناخالص داخلی سرانه ،تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و
موقعيت کشور در آسيا و اقيانوسيه مهمترين عوامل رشد
اقتصادی هستند.
مرور مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که
عوامل بسياری در رشد بخش کشاورزی نقش دارند و
مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج کشور عموما
تنها بر يک جنبه از الگوهای رشد نظری و تجربی تاکيد
کردهاند .از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثير
همزمان عوامل مهم موثر بر رشد بخش کشاورزی ايران
با رويکرد متوسط گيری بيزين است.
مواد و روشها
همانگونه که ذکر شد ،عوامل بسياری بر رشد بخش
کشاورزی موثر میباشند .در اين مطالعه ،بر اساس
ادبيات تجربی و نظريههای اقتصادی موجود به اهم اين
عوامل به اختصار اشاره میشود.
سرمايهگذاري

سرمايه بهعنوان يکی از مهمترين عوامل توليد،
دارای نقش مهمی در فعاليتهای مولد و محرک توليد
است .از طرفی کميابی سرمايه در اقتصاد کشور موجب
شده است که سرمايهگذاری به عنوان يکی از ضروريات
اساسی در پيشرفت اقتصادی مطرح باشد .پروژه هزاره
سازمان ملل متحد ( )2005تأکيد میکند که برای
رهايی از دام فقر و دستيابی به اهداف توسعه ،کشورها
نيازمند يک استراتژی فشار بزرگ در سرمايهگذاری
عمومی هستند .نظريه سنتی کينزيی بيان میکند که
سرمايهگذاری به عنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی
رشد ،اقتصادی را افزايش افزايش میدهد .در واقع،
سرمايهگذاری از طريق فراهم ساختن زيرساختهای
بيشتر ،افزايش ظرفيت توليد و ايجاد کاالهای عمومی
مکمل میتواند به طور مؤثر محيط سرمايهگذاری را
برای بخش خصوصی بهبود بخشد .برخی از اقتصاددانان
توسعه ،نظير لوئيس ،روستو و نورکس ،بر اين باورند که
عمدهترين عامل محدودکننده رشد اقتصادی کمبود
سرمايه است ( .)Torkamani & Fotros, 2019بنابراين،
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توافق گستردهای بر لزوم افزايش سرمايهگذاری برای
رسيدن به رشد اقتصادی وجود دارد.
توسعه مالی

يکی از محدوديتهايی که بهطور معمول از سوی
توليدکنندگان محصوالت کشاورزی عنوان میشود،
محدوديت بودجه و منابع مالی است ( Pishbahar et al,
 .)2016در اين زمينه  )1986( Lee & Chambersو
 )1988( Kimمعتقدند که محدوديت بودجه در بخش
کشاورزی کشورهای در حال توسعه ،امکان بهرهگيری از
صرفههای اقتصادی مقياس و دستيابی به سطح توليد
بهينه را با مشکل روبهرو میکند .بهطوریکه وقتی که
نقدينگی بنگاه محدود باشد ،مقدار و ترکيب نهادههای
مورد استفاده از سطوح بهينه نظری آن متفاوت خواهد
بود .بنابراين ،دسترسی به اعتبارات میتواند با نزديک
نمودن سطوح کاربرد نهادهها به سطوح بهينه باعث
افزايش توليد و بهبود بهرهوری منابع توليد در بنگاههای
دريافتکننده اين اعتبارات گردد ( & Shahnoushi
 .)Shabanzadeh, 2012همچنين ،با توجه به اينکه
کشاورزان به دليل نداشتن سرمايه کافی توانايی خريد
نهادهها و فناری جديد مانند ماشينآالت و سيستمهای
آبياری را ندارند؛ لذا ،به منبع ديگری نياز دارند تا بتوانند
تسهيالت الزم را برای تغيير در فناوری برای کشاورزی
فراهم کنند .از اينرو ،توسعه بازارهای مالی و دسترسی
به اعتبارات بهعنوان يکی از راههای تامين سرمايه ،از
مسايل اساسی است که کشاورزان کشورهای در حال
توسعه با آن روبهرو هستند (.)Fathi et al, 2009
صادرات

از لحاظ نظری بحث میشود که تغيير در نرخ
صادرات میتواند منجر به تغيير توليد شود .بنابراين،
رشد صادرات اغلب به عنوان عامل تعيينکننده توليد و
رشد اشتغال اقتصاد در نظر گرفته میشود که تاثير خود
را در رشد توليد ناخالص داخلی نشان میدهد ( Ramos,
2001; Khalili Malekshah & Ghahremanzadeh,
.)2017

محققان رشد درونزا ،پنج کانال را برای تاثير صادرات
بر رشد ذکر کردند :تجارت خارجی باعث افزايش

تخصصیگری 1میشود؛ باعث گسترش بازار بالقوه
میگردد؛ به بنگاهها اجازه میدهد که از مزايای اقتصاد
مقياس بهرهمند شوند؛ نوآوری تکنولوژيکی را افزايش و
روشهای مديريتی ارتقا میدهد؛ روشهای ضدرقابتی
بنگاههای داخلی را کاهش میدهد؛ با کاهش فعاليتهای
افزايش بهرهوری میگردد
رانتآور باعث
(.)Teweldemedhin et al., 2009
نرخ ارز

تغييرات نرخ ارز از دو کانال تقاضای کل (از طريق
خالص صادرات) و عرضه کل (از طريق هزينههای
کاالهای واسطهای) رشد توليد را تحت تاثير قرار داده و
برآيند اين دو بستگی به شرايط اوليه اقتصادی کشور
خواهد داشت و میتواند تاثيرات متفاوتی بر جا بگذارد
(.)Kandil, 2000
تورم

در رابطه با تاثير تورم بر رشد اقتصادی در بين
مکاتب اختالف نظر وجود دارد .بهطوریکه بر اساس
نظريه ساختار رابطه مثبتی بين اين دو متغير برقرار
است .در نظريه انحرافگرايان اعتقاد بر اين است که
تورم باال باعث افزايش ناکارايی و هزينه مبادله شده و از
اينرو سرمايهگذاری و توليد را کاهش میدهد .ديدگاه
سومی نيز با عنوان نظريه خنثی مطرح شده است که در
آن رشد توليد را مستقل از تورم دانسته است ( Jafari
 .)Samimi & Gholizade kenari, 2007از آنجايی که
شاخص قيمت محصوالت کشاورزی و غيرکشاورزی با
افزايش نرخ تورم به يک اندازه تحت تاثير قرار نمیگيرند
و ممکن است اين تغييرات شاخص قيمت به نفع يا زيان
بخش کشاورزی باشد .لذا ،بر تخصيص منابع در بخش
کشاورزی و توليدات اين بخش اثرات مثبت يا منفی
خواهد داشت ( .)Dehdashti et al., 2013با توجه به اثر
مثبت ،خنثی يا منفی تورم بر رشد اقتصادی ،يافتن اثر
نهايی بر رشد ،با توجه به شرايط خاص هر کشوری
میتواند راهنمايی سودمندی برای سياستگذاران باشد.
درآمدهاي نفتی

درآمدهای حاصل از منابعطبيعی و به خصوص نفت
و اثر آنها بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادی کشور
1. Specialization
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موضوعی بوده که بخش قابل توجهی از ادبيات اقتصادی
دهههای اخير را به خود اختصاص داده است .در واقع،
انتظار میرود درآمدهای حاصل از منابع طبيعی و به-
خصوص نفت بتواند منابع مالی الزم را برای حرکت
سريعتر در مسير پيشرفت و توسعه کشورها فراهم سازد،
اما عملکرد اقتصادی بسياری از کشورهای نفتی اين
استدالل را نقض کرده است ( .)Shakeri et al., 2013به
طوریکه شواهد تجربی نشان میدهند که منابعطبيعی
نه تنها عامل رشد نبوده بلکه سبب کاهش آن نيز شده
است و اين مساله بهعنوان پديده نفرين منابع شهرت
يافته است .لذا ،اثر رشد درآمدهای نفتی بر رشد
اقتصادی مبهم است و نياز به بررسی در کنار ساير
متغيرها دارد.
درجه باز بودن تجاري

آزادی تجاری يا درجه پيوستن هر کشوری به اقتصاد
جهانی طی زمان ،مقولهای است که مورد توجه
اقتصاددانان ،برنامهريزان و سياستگذاران کشورهای
گوناگون جهان میباشد .برخی از اقتصاددانان بر اين
باورند که باز بودن تجاری (محدوديت تجاری کمتر)
منجر به عملکرد کالن اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی
سريعتر میانجامد .چرا که باز بودن تجاری از کانالهای
مختلف نظير گسترش بازارها ،ايجاد رقابت ،ارتقای
تکنولوژی و تخصصیسازی توليد موجبات رشد اقتصادی
را فراهم میکند ( .)Karahasan, 2009از سوی ديگر،
گروهی از اقتصاددانان به تاثير مثبت سياست تجاری
آزادتر بر رشد اقتصادی ترديد دارند و بر اين باورند که
مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبه-
رو هستند ،به گونهای که نتايج اين مطالعات نسبت
تصريح مدل ،انتخاب نمونه و دوره زمانی ثبات ندارند.
بنابراين ،نتايج آنها در بهترين حالت ضعيف و در
بدترين وضعيت گمراهکننده میانگارند ( Greenaway et
 .)al., 2002از طرف ديگر ،اجماعی در مورد اينکه آزاد
سازی تجاری در کشورهايی که با مشکالت ساختاری و
نهادی روبرو هستند و زيرساختهای مناسب برای
صادرات را ندارند ،منجر به رشد اقتصادی خواهد شد،
وجود ندارد (.)Mehrara & Rezaei Bargoshadi, 2016
اکثر مطالعات صورت گرفته در ايران اثر آزادسازی
تجاری را بدون در نظر گرفتن ساير عوامل موثر بر رشد
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کشاورزی بررسی کردهاند ،از اينرو نياز است با رهيافت
مطالعه حاضر بر ابهامات در زمينه تاثير آزادسازی فائق
آمد.
واردات مواد غذايی

در مورد تاثير واردات بر رشد اقتصادی دو ديدگاه
وجود دارد .ديدگاه اول :تئوریهای نوين رشد عنوان
میکنند که افزايش واردات مواد غذايی با تامين مواد
اوليه مورد نياز صنايع غذايی ،بهطور غيرمستقيم میتواند
به ارزش افزوده بخش کشاورزی کمک نمايد؛ زيرا با
رونق توليد در صنعت غذا تقاضا برای محصوالت
کشاورزی افزايش يافته و توليد و فروش اين محصوالت
بيشتر میشود .همچنين ،واردات رقابت را افزايش
میدهد .کشاورزان در اثر فشار ناشی از رقابت با
توليدکنندگان خارجی کيفيت توليد خود را بهبود
بخشيدند ،قيمت را برای تقاضاکنندگان داخلی کاهش
دادند ،از روشهای بهتر برای توليد استفاده کردند،
تکنولوژیهای بهتری بکار گرفتهاند ،هزينهها را کاهش
داده و منابع را کاراتر تخصيص دادند و يا توليدکنندگان
با تقليد از محصوالت وارداتی میتوانند وضعيت را بهبود
ببخشند .به طور مثال تقليد در زمينه بستهبندی
میتواند فروش محصول را بيشتر نمايد ( Salehi
 .)Kamroudi, 2012از طرف ديگر ،ديدگاه دوم عنوان
میکند که ممکن است واردات کاالها و خدمات نه بر
مبنای اصول اقتصادی ،بلکه بر پايه صالحديدهای
سياسی و اجتماعی صورت گيرد و ناخواسته به توليدات
داخلی و توليدکنندگان آن صدمه وارد نمايد .برخی
مطالعات نيز اين فرضيه را تاييد میکند .بهعنوان مثال،
Komejani et al. ،)2000( Parizan & Esmaeili
( )2002و  )2000( Mohammadi & Soltaniمطالعات
خود نشان دادند که در واردات برخی از کاالهای
کشاورزی ،عواملی غير از عوامل معمول اثرگذار بر
تجارت ،مانند مزيتهای نسبی ،توليد داخلی ،نسبت
قيمت داخلی به وارداتی و نظامهای ارزی و تعرفهای،
اثرگذار میباشند .اين مطالعات ،دخالت دولت در
تصميمات و سياستهای تجاری و اتکای آن به
درآمدهای نفتی را علت اصلی ورود اين قبيل کاالها می-
دانند .از طرفی ،معموال واردات بر اساس مداخالت دولت
و بنا بر پيشبينیها از مقادير توليد در دوره بعد يا
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تغييرات ذخاير استراتژيک صورت میگيرد .در اين
زمينه ،اين احتمال وجود دارد که خطای موجود در
پيشبينیها ،منجر به انجام واردات بیرويه شود
( )Salami & Bastani, 2017و باعث کاهش تقاضای
محصوالت داخلی و آسيب رساندن به توليدکنندگان
داخلی شود.
از لحاظ نظری با توجه به اينکه نيروی کار و انرژی
از عوامل توليد محسوب میگردد و افزايش مصرف آنها
به طور مستقيم بر روی رشد اقتصادی تاثيرگذار خواهد
بود .در صورتیکه مصرف آنها به عنوان عوامل توليد
افزايش يابد ،میتواند موجبات افزايش رشد اقتصادی را
فراهم آورد .از اينرو ،الزم است که تاثير آن در بررسی
عوامل موثر بر رشد کشاورزی در نظر گرفته شود.
در الگوهای اقتصاد سنجی متغيرها را میتوان در دو
دسته گروهبندی کرد .دسته اول :متغيرهای اصلی که بر
اساس تئوریهای رسمی و قوی که عموماً بر اساس
بهينهيابی رفتار آحاد اقتصادی هستند و از حضور آنها
در الگو حمايت میشود ،مانند قيمت و درآمد در تقاضا.
دسته دوم :متغيرهای مشکوک که بر اساس تئوریهای
غير رسمی توجيهاتی برای حضور آنها در الگو ارايه
شده است (.)Mehrara & Rezaei Bargoshadi, 2016
رويکرد بيزين کمک زيادی در تشخيص اين دسته از
متغيرها (مشکوک) در الگو میکند .بهعالوه ،در اين
رويکرد برخالف روش اقتصاد سنجی مرسوم ،بهصورت
قطعی در خصوص حضور يا عدم حضور متغير تصميم-
گيری نمیشود و تنها احتمالی برای حضور متغير در
الگو میشود .بهعالوه ،برای همه اين متغيرها (بر اساس
اطمينان ما در خصوص هر يک) ضريبی برآورد میشود
و از نظر اهميت و تاثيرگذاری رتبهبندی میشوند
(.)Magnus et al, 2010
رهيافت ميانگينگيری مدل بيزينی توسط Jefrier
در سال  1961پايه گذاری شد و توسط )1978( Limer
توسعه داده شد ،بعدها نيز افرادی مانند Hoeting et al.
( )2000( Wasserman ،)1999و  )2003( Koopاز جمله
محققينی بودند که مباحث جامع و راه گشاتری را در
اين رابطه مطرح نمودهاند .ايده اصلی تخمينزنهای
متوسطگيری مدل ،اين است که در ابتدا پارامترهای
مورد نظر را در فضای هر مدل بهدست آورده و سپس،

يک تخمين غيرشرطی بهصورت متوسط وزنی از اين
تخمينهای شرطی محاسبه میگردد .يک تخمين

متوسطگيری مدل از  1بهصورت رابطه ( )1است.
I

ˆ1   i ˆ1i

()1

i 1

که در آن  iها وزنهای غيرمنفی تصادفی و

 1iتخمينی از  1به شرطی است که مدل  Miبهدست
آمده است.
جهت تببين مکانيسم تخمينزنهای متوسطگيری
بيزينی رگرسيون خطی به فرم رابطه ( )2مفروض است.

Y  X 11  X 2 2  u

() 2
j

که درآن  yيک بردار  n 1از متغير وابسته است.
 ) j  1, 2 ( Xيک ماتريس
N k j

از مشاهدهها است.

  jيک بردار  k j 1از

پارامترهای مجهول رگرسيون است و  uيک بردار
تصادفی از اجزای اخالل است که اجزای آن





 N 0,  2هستند و همچنين ،فرض میگردد که

 . k 1  1, k 2  0, k  k 1  k 2  n  1در اين الگو
به پيروی از  )2004( Danilov & Magnusبين  X1و X2
تفاوت قائل شده است .دليل اين کار ،آن است که X1
دربردارنده متغيرهای توضيحی است که به لحاظ نظری
يا به خاطر ساير علتها (صرف نظر از مقدار  tمربوط به

پارامتر  ) 1بايد در مدل باشد ،در حالی که
دربردارنده متغيرهای توضيحی است که نسبت به حضور
آنها در مدل اطمينان کمتری وجود دارد .نااطمينانی
مدل به اين دليل ايجاد میگردد که جهت بهبود
ويژگیهای آماری تخمين رگرسورهای اصلی مانع از
ورود زيرمجموعههايی از رگرسورهای فرعی میگردد
( .)Danilov & Magnus, 2004از آنجايی که نااطمينانی
مدل به  K2متغير از  X2محدود میگردد ،تعداد مدلهای
X2

ممکن که مورد بررسی قرار میگيرد  I  2k 2است .از
اين به بعد  Miنشانگر  iامين مدل از فضای مدل است
که بهوسيله يک زيرمجموعه  k 2iاز رگرسورهای فرعی
به دست میآيد.
مشابه با ساير تخمينزنهای بيزينی ،تخمينزنهای
متوسطگيری بيزينی نيز اطالعات و عقايد پيشين
پژوهشگر درمورد اجزای مجهول مدل را با اطالعات به
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دست آمده از دادهها ترکيب میکند .اجزای کليدی آن،
تابع درستنمايی نمونه ،توزيع پيشين برای پارامترهای
رگرسيون  Miو توزيع پيشين برای فضای مدل است.
اگر فرض شود که مدل Miصحيح باشد؛ لذا ،تابع
درستنمايی نمونه به کاررفته بهوسيله مدل میتوان به
صورت رابطه ( )3نوشت:
()3
 T  
exp   i 2i 
 2 

2

n



  

p y 1 ,  2i ,  2 , M i   2

اطالعات پيشين در مورد پارامترهای مدل  Miبا در
نظر گرفتن يک تابع پيشين غيرآگاهی بخش در مورد
پارامترهای  1و واريانس خطا  ،  2به عالوه يک تابع
آگاهی بخش برای پارامترهای کمکی   2iمنجر به
توزيع پيشين توام شرطی به شکل رابطه ( )4میشود.
()4
  T V 1 
exp   2i 0i 2 2i 
2



 k 2 i  2 /2

  



p 1 ,  2 ,  2 M i   2

که در آن ماتريس واريانس-کوواريانس توزيع پسين

  2iبر اساس فرم استاندارد پيشنهاد شده برای آن
توسط  )1986( Zellnerو  )2001( Fernandez et alبه
صورت رابطه ( )5است.
()5
V 0i 1  gX 2Ti M 1X 2i , g= 1
) max(n , k 2

 gيک ضريب ثابت برای هر مدل است .در استنباط
بيزينی با ترکيب کردن تابع درستنمايی با توزيع پيشين
شرطی به دنبال به دست آوردن توزيع پسين شرطی





 p 1 , 2 ,  2 M iبوده تا بعد از محاسبه کردن

توزيع پسين شرطی برای اين تابع پيشين عمومی،



تخمينهای شرطی برای  1و   2برای مدل
بصورت روابط زير محاسبه گردد.
()6



Mi

ˆ1i  E  1 y , M i    X 1T X 1  X 1T y  X 2i ˆ2i
1

()7

ˆ2i  E   2i y , M i   1  g   X 2Ti M i X 2i  X 2Ti M 1 y
1

1

1. Non-Informative Prior
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به شرطی که  n  k 1  2باشد .اطالعات و عقايد
اوليه پژوهشگر در مورد فضای مدل به وسيله اين فرض
ارائه شده است که هر مدل بر اساس احتمال پسين خود
وزن داده شده است.
()8





j

p M i  p  y M i

M

 p y

j

p M

I
j 1



i  p  M i y  

که  p  M i احتمال پيشين برای مدل  Miو

 p  y M i درستنمايی نهايی  yبرای مدل داده شده
1 Miاست.

با اختصاص دادن احتمال پيشين يکسان برای
هر مدل و به کار بردن فرضهای باال برای توزيع پيشين،
میتوان نشان داد که:
()9
k 2i

 2  k 1 
 g  2 T
2
i  p  y M i   c 
y
M
A
M
y

1 i 1
 1 g 
در اين رابطه  cيک مقدار بوده و طوری انتخاب شده





که مجموع  iها برابر با يک باشد .پس از تخمينهای

شرطی  1و   2iبرای پارامترهای رگرسيون مدل  Miو
بهدست آوردن وزنهای مدل ،تخمينهای غيرشرطی

 BMAبرای  1و   2iنيز بصورت روابط زير محاسبه
میگردد.
()10

ˆ1  E  1 y    i ˆ1i

()11

ˆ2  E   2 y    iT i ˆ2i

I

i 1
I

i 1

در رابطه ( Ti )11ماتريس  k 2 k 2iتعريف شده

بهوسيله  T iT   I k 2 i , 0 است .برای جمعبندی اين

رهيافت گفت که ابتدا تمامی الگوهای ممکن با استفاده
از ترکيبهای مختلف متغيرها ( 2048الگو) در نظر

گرفته میشوند و تخمينهای شرطی  1و   2برای هر
مدل از طريق روابط ( )6و ( )7بهدست میآيد و سپس با
استفاده از احتمال پسين هر الگو (  ،) iتخمينهای غير

شرطی  1و   2با بهرهگيری از روابط ( )10و ()11
محاسبه میشوند.
متغيرها و دادههاي مطالعه

همانطور که پيشتر اشاره شد ،بر اساس مبانی نظری
و مطالعات صورت گرفته تاکنون تاثير متغيرهای زيادی
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بر رشد بخش کشاورزی بررسی شده است .با توجه به
اينکه با استفاده از رويکرد ميانگينگيری بيزين میتوان
تاثير متغيرهای متعدد را مورد بررسی قرار داد ،در اين
مطالعه تاثير  10متغير توضيحی بر رشد بخش کشاورزی
بررسی میشود که در جدول ( )1به اختصار معرفی
شدهاند .متغيرهای مطالعه از نوع سری زمانی به قيمت
ثابت  1383برای دوره  1357تا  1396میباشند.
اطالعات اين متغيرها از مرکز آمار ايران ،بانک مرکزی،
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و ترازنامه انرژی وزارت
نيرو جمع آوری شده است .همچنين ،يک متغير دامی
( )DWبرای نشان دادن اثر جنگ در طی سالهای -67
 1359وارد الگو شده است.
جدول  -1متغيرهای مطالعه
تعريف متغير

مخفف
متغيرها

شاخص
مورد اندازه-
گيری

نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی

GAV

نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت
ناخالص در کشاورزی
نرخ رشد مانده تسهيالت اعطايی
بانکها و موسسات اعتباری غير بانکی
به بخش کشاورزی
نرخ رشد ارزش صادرات بخش
کشاورزی
نرخ رشد نرخ ارز
نرخ رشد شاخص قيمت مواد غذايی
نسبت درآمدهای نفتی به توليد
ناخالص داخلی
نسبت مجموع صادرات و واردات
موادغذايی به ارزش افزوده کشاورزی

GFGFC

رشد
کشاورزی
سرمايه-
گذاری
توسعه مالی

GX

صادرات

GEX
INF
OR

نرخ ارز
نرخ تورم
درآمدهای
نفتی
درجه باز
بودن
تجاری
نيروی کار
انرژی
واردات

نرخ رشد اشتغال در بخش کشاورزی
نرخ رشد مصرف انرژی در کشاورزی
نرخ رشد واردات مواد غذايی

GBC

گيری بيزين برای بررسی تاثير مهمترين عوامل موثر بر
بخش کشاورزی گزارش شده و مورد بحث قرار می-
گيرند .در قسمت پايانی نيز با استفاده الگوهای بهينه بر
اساس ترکيبات مختلف متغيرها شناسايی میگردند.
جهت بررسی پايايی متغيرها از آزمونهای ديکی فولر
تعميميافته و  KPSSاستفاده شده و نتايج آن در جدول
( )2آورده شده است .بر اساس اين نتايج کليه متغيرهای
مورد استفاده در سطح پايا میباشند.
جدول  .2نتايج آزمون ريشه واحد
متغير

ADF

KPSS

GAV
GFGFC
GBC
GX
GEX
INF
OR
OD
L
EU
IM

)I(0
***-4/98
***-5/31
**-3/10
***-4/94
***-4/44
***-4/46
**-3/05
**-3/11
***-8/28
**-3/47
***-3/80

)I(0
0/32
0/15
0/21
0/20
0/09
0/05
0/08
0/11
0/15
0/10
0/09

** و *** به ترتيب معنیداری در پنج و يک درصد

OD

L
EU
IM

نتایج و بحث
در اين بخش ابتدا نتايج آزمونهای پايايی متغيرهای
مطالعه ارايه شده و بعد از آن ،نتايج تحليل ميانگين-

در جدول ( )3ميانگين وزنی تاثير متغيرهای مطالعه
بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای تحليل
ميانگينگيری بيزين آورده شده است .در اينجا
تخمينزن اصلی تنها شامل متغير جمله ثابت است و
ساير متغيرها به عنوان متغير مشکوک يا کمکی وارد
شدهاند .در تحليل ميانگينگيری بيزين احتمال حضور
متغير در الگو ( )PIP1معيار مناسبی برای تشخيص قوی
بودن ارتباط متغير توضيحی با متغير وابسته است .اگر
مقدار  PIPبزرگتر از  0/50باشد نشانه يک رگرسور قوی
است .در واقع اگر محقق هيچ اطالعاتی در خصوص
الگوی صحيح نداشته باشد ،توزيع يکسانی را برای همه
الگوها در نظر میگيرد .در چنين شرايطی همه الگوها
شانس يکسانی برای انتخاب شدن دارند و احتمال
1. Posterior Inclusion Probability

شاکری بستانآباد و صالحی کمرودی :عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی ايران...

پيشين اينکه متغير مورد نظر به الگو تعلق داشته باشد
 0/50خواهد بود .لذا اگر  PIPبيشتر از  0/50باشد ،اين
موضوع نشانه ای برای حمايت از شمول آن متغير در الگو
خواهد بود.
جدول  .3نتايج تحليل ميانگينگيری بيزين
متغير

ضريب

احتمال حضور در
مدل ()pip

عرض از مبدا
GFGFC
GBC
GX
GEX
INF
OR
OD
L
EU
IM
DW

2/42
0/088
0/126
0/007
0/0002
-0/004
0/130
-0/097
-0/005
0/005
-0/053
0/38

1
0/81
0/67
0/19
0/13
0/11
0/42
0/62
0/09
0/10
0/90
0/18

بهدليل اينکه عرض از مبدا در همه الگوها حضور
دارد ،احتمال پسين آن برابر با واحد است .در بين
متغيرهايی که دارای تاثير مثبت بر رشد بخش
کشاورزی دارند ،نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص
( )GFGFCکه احتمال حضور آن در مدل  0/81است،
قویترين رگرسور کمکی است .اين متغير با ضريب
 0/08رشد بخش کشاورزی را تحت تاثير قرار میدهد.
تاثير باالی سرمايهگذاری بر رشد بخش کشاورزی مطابق
با تئوری رشد نئوکالسيک و تاييدکننده ديدگاه
اقتصاددانان توسعه مبنی بر مطرح کردن سرمايهگذاری
به عنوان پيشنياز رشد اقتصادی میباشد.
دومين متغير با بيشترين تاثير بر رشد بخش
کشاورزی ،نرخ رشد شاخص توسعه مالی ( )GBCاست
که دارای احتمال حضور در مدل  0/67و ضريب 0/126
است .اين نتيجه حاکی از اين است که توسعه مالی با
فراهم آوردن منابع مالی الزم برای بخش کشاورزی،
امکان دستيابی به فناوری با بازده باال را برای کشاورزان
فراهم ساخته و از اين رو توانايی آنان را برای تخصيص
موثر و استفاده بهتر از منابع فراهم میسازد و موجبات
رشد اين بخش را فراهم میکند.
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نسبت درآمدهای نفتی به توليد ناخالص ()OR
سومين متغيری با بيشترين تاثير مثبت بر رشد بخش
کشاورزی است .احتمال حضور اين متغير در الگو برابر با
 0/42و ضريب آن  0/130است .عموماً در کشورهای
صادرکننده نفت ،بخشهای غيرنفتی نظير کشاورزی به
دليل وابستگی به واردات واسطهای و سرمايهای متاثر از
درآمدهای نفتی میباشند ،چون که اين درآمدها منبعی
بسيار مهم درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکيل
میدهند  .به عالوه شايان ذکر است که بودجه دولت،
منابع اصلی برنامههای توسعه و طرحهای سرمايهگذاری
و عمرانی دولت نيز وابستگی شديدی به درآمدهای نفتی
دارد .اين نتايج داللت بر وابستگی رشد بخش کشاورزی
به درآمدهای نفتی را نشان میدهد.
بر اساس جدول ( )3رشد صادرات ( )GXبا احتمال
حضور  0/19و ضريب  0/007چهارمين متغير موثر بر
رشد بخش کشاورزی است .احتمال پسين و ضريب
پايين اين متغير بر خالف نظريههای صادرات محور رشد
است .علت اين مسئله میتوان ناشی از باشد که اين
نظريات اثر مثبت صادرات را ناشی از عواملی مانند ايجاد
رقابت  ،افزايش انگيزه تغيير تکنولوژی و توسعه فناوری
میدانند .اما به نظر میرسد در کشورهای در حال
توسعه نظير ايران ،دخالت گسترده دولت و ساختار
سنتی توليد بخش کشاورزی اين اثرات را خنثی کرده
است .بهطوریکه انواع سياستهای حمايتی دولت مانع
میشود که بنگاهها برای رقابتپذير شدن برای اصالح
ساختار توليد ،بهبود وضعيت تکنولوژی ،افزايش کارائی و
افزايش سرمايه انسانی اقدام نمايند .عالوه بر اين ،به
علت ساختار سنتی توليد بخش کشاورزی در اين
کشورها هنوز اين بخش حساسيتهای الزم را نسبت به
رقابت صادراتی ندارد .گروهی ديگر بر نقش صادرات در
بهبود اقتصاد مقياس ،تخصيص منابع و افزايش
تخصصیگری و تخصيص منابع تاکيد میورزند .اما به-
نظر میرسد به علت تنگناهای مختلف اقتصادی و نهادی
گسترش صادرات چندان نتوانسته در اين زمينه موفق
عمل نمايد .نکته مهم ديگر در اين زمينه جدا بودن
صادرکنندگان و توليدکنندگان در اکثر کشورهای
درحالتوسعه است .اين مساله باعث میشود که افزايش
صادرات به طور مستقيم وضعيت اقتصادی
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بخش کشاورزی ديدگاه دوم را تاييد میکند و حاکی از

صادرکنندگان را بهبود بخشد اما احتماال تاثير معناداری
بر وضعيت کشاورزان نداشته باشد.
رشد نرخ ارز ( )GEXبا احتمال حضور در مدل

عنوان مانع گسترش توليد بوده و موجب کاهش رشد

 0/13و ضريب  0/0002در رتبه بعدی قرار دارد .تاثير

اين بخش شده است .اين نتايج میتواند بيانگر عدم

اندک اين متغير حاکی از آن است که توليد بخش

توجه کافی دولت در واردات مواد غذايی به متغيرهايی

کشاورزی تحرک الزم را نسبت به تغييرات توليد را

نظير توليد داخل ،ذخاير محصوالت و تنظيم بازار باشد.

آن است که در طول دوره مطالعه واردات مواد غذايی به

نشان نمیدهد .همانگونه که پيشتر ذکر شد ،نرخ ارز از

درجه باز بودن تجاری با احتمال حضور در مدل

دو کانال تقاضای کل و عرضه کل رشد اقتصادی را تحت

 0/67و ضريب  -0/097در رتبه دوم عوامل دارای تاثير

تاثير قرار میدهد .افزايش نرخ ارز صادرات را سودآورتر

منفی بر رشد کشاورزی است .اين متغير برابر است با

ساخته و موجب افزايش صادرات و توليد میشود .از

مجموع واردات و صادرات کشاورزی بر ارزش افزوده

طرف ديگر ،موجب افزايش قيمت نهادههای واسطهای و

بخش کشاورزی .بر اساس آمار بانک مرکزی در طول

سرمايهای وارداتی شده و سودآوری و انگيزه توليد را

دوره مطالعه متوسط سهم واردات مواد غذايی از تجارت

کاهش میدهد .برآيند اين دو اثر در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی برابر  62درصد بوده است .اين مسئله

ايران نشان میدهد که در طول دوره مطالعه افزايش نرخ

موجب شده است که تاثير منفی و قوی واردات بر رشد

ارز علی رغم اينکه دارای ضريب مثبت است اما تاثير

کشاورزی بر تاثير مثبت و ضعيف صادرات غلبه کند.

قابل توجهای بر رشد بخش کشاورزی نداشته است.

بر اساس جدول ( )3نرخ تورم با احتمال حضور در

رشد ميزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی ()EU

مدل  0/11و ضريب  -0/004دارای تاثير منفی و بسيار

کمترين احتمال حضور در مدل ( )0/10را در بين

کمی بر رشد کشاورزی است .ضريب منفی اين متغير

متغيرهای دارای تاثير مثبت دارد .اين مساله میتواند

نظريه انحراف گرايان مبنی تاثير تورم بر افزايش ناکارايی

ناشی از کارايی پايين انرژی در بخش کشاورزی باشد .به

و هزينه مبادله و کاهش سرمايهگذاری و توليد را تاييد

عبارتی نرخ رشد توليدات کشاورزی همگام با نرخ رشد

میکند ،هر چند که احتمال تاثير آن اندک است.

مصرف انرژی حرکت نکرده و پايينتر از آن بوده است.

رشد اشتغال بخش کشاورزی نيز دارای احتمال

افزايش مصرف انرژی و کاهش کارايی انرژی در بخش

پسين ( )0/09و ضريب ( )-0/005بسيار پايين در الگوی

Merhrabi

برآوردی است .علی رغم اينکه نيروی کار يکی از نهاده-

Nikzad et al.

های اصلی توليد است اما بهنظر میرسد نتيجه بدست

کشاورزی ايران در مطالعاتی مانند
 )2011( Boshrabadi & Esmaeliو
( )2013نشان داده شده است.

در بين متغيرهای دارای تاثير منفی ،نرخ رشد

آمده میتواند بهدليل وجود نيروی کار اضافی ،بهرهوری
پايين نيروی کار و همچنين ،کاهش سهم نسبی نيروی

واردات مواد غذايی با احتمال حضور در مدل  0/90و

کار در طول دوره مطالعه باشد.

ضريب  -0/053بيشترين تاثير منفی را بر رشد بخش

مهمترين متغيرها در الگوي بهينه

کشاورزی دارد .از آنجا که هيچ کشوری توليدکننده تمام

در ادامه ،الگوهای بهينه بر اساس ترکيبات مختلف

مواد غذايی مورد نياز جامعه در داخل نيست و همزمان

متغيرها ارايه میشود .برای اين منظور ،الگوريتمهای

با جهانی شدن و رشد تجارت ،واردات مواد غذايی جزيی

انتخاب گام به گام نظير انتخاب رو به جلو و 1
حذف رو

از اقتصاد کشورها است و از عوامل تعيين کننده امنيت

به عقب بهصورت همزمان اجرا شده و 3زمانی که گزينه

غذايی محسوب میشود .همانگونه که در بخش مقدمه
ذکر شد ،در مورد تاثير واردات دو ديدگاه وجود دارد که
تاثير منفی و قوی نرخ رشد واردات مواد غذايی بر رشد

1. Stepwise
2. Forward Selection
3. Backward Elimination

2
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Leaps-

بهينه بر اساس معيارهای اطالعات نظير ،AICC3 ،AIC2

 and-Boundsاستفاده کرده و بهترين زير مجموعه را

 BIC4و  Mallows's CPو همچنين R2 ،تعديل شده

برای هر تعداد متغير توضيحی تعيين شده است  .مدل

1
شود.
انتخاب می

بهترين زير مجموعه انتخاب شد ،از الگوريتم

2. Akaike’s Information Criterion
3. Akaike’s Corrected Information Criterion
4. Bayesian Information Criterion

 .2جهت انجام اين پروسه از برنامه  vselectدر نرم افزار  STATAبهره
گرفته شده است.

جدول  -4نتايج بررسی الگوی بهينه
تعداد رگرسورها

رگرسورهايی که بهترين مدل را در مدلهای با تعداد رگرسورهای مختلف تشکيل میدهند.
GFGFC
IM GFGFC
IM GFGFC OD
IM GFGFC OD GBC
IM GFGFC OR OD GBC
IM GFGFC OR OD GBC GX
IM GFGFC OR OD GBC INF GX
IM GFGFC OR OD GBC INF GX EX
IM GFGFC OR OD GBC INF GX EX DW
IM GFGFC OR OD GBC INF GX EX DW L
IM GFGFC OR OD GBC INF GX EX DW L EU

بهترين مدل با  1رگرسور
بهترين مدل با  2رگرسور
بهترين مدل با  3رگرسور
بهترين مدل با  4رگرسور
بهترين مدل با  5رگرسور
بهترين مدل با  6رگرسور
بهترين مدل با  7رگرسور
بهترين مدل با  8رگرسور
بهترين مدل با  9رگرسور
بهترين مدل با  10رگرسور
بهترين مدل با  11رگرسور

R2ADJ

BIC

AICC

AIC

C

معيار اطالعاتی

مدل پنجم
0/59

مدل پنجم
230/19

مدل پنجم
223/82

مدل پنجم
220/21

مدل پنجم
1/13

بهترين مدل و مقدار معيار

نتايج حاصل از تخمين نشانگر آن است که بهينه-
ترين مدل در بين مدلهايی که فقط يک متغير
توضيحی دارند ،مدلی است که شامل متغير سرمايه-
گذاری است .در بين مدلهايی که شامل دو متغير
توضيحی هستند مدل بهينه ،مدلی است که شامل
متغيرهای سرمايهگذاری و رشد واردات است .بر اساس
تمام معيارهای اطالعاتی مدل پنجم با متغيرهای
سرمايهگذاری ،رشد واردات ،درآمدهای نفتی ،درجه باز
بودن تجاری و رشد توسعه مالی در کشاورزی مدل
بهينه است
جمعبندي و پيشنهادها

در اين مطالعه با استفاده از روش ميانگينگيری
بيزين تاثير عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی ايران در
دوره زمانی  1357-96بررسی شد .در رهيافت مورد
استفاده ،تمام زير الگوهای ممکن با استفاده از
متغيرهای مطالعه برآورد میشود و سپس ،ضريب هر
متغير در تمامی الگوها ميانگينگيری میشود .وزنها در

اين ميانگينگيری بر اساس قاعده بيز يا احتمال پسين
هر الگو تعيين میشود .بدين منظور ،در مطالعه حاضر
 2048الگوی متفاوت برآورد شد.
نتايج مطالعه نشان داد که سرمايهگذاری ،توسعه
مالی و درآمدهای نفتی مهمترين متغيرهای موثر بر رشد
بخش کشاورزی هستند .اين نتايج همسو با يافتههای
Zibaei & Mazaheri ،)2008( Karbassi & Peirovi
(Dahmardeh & Esna ،)2012( Piri et al. ،)2009
Kohansal & Dadras Moghadam ،)2015( Ashari
( )2015و Khalili Malekshah & Ghahremanzadeh

( )2017است .همچنين ،نرخ رشد واردات محصوالت
کشاورزی و درجه باز بودن تجاری بيشترين تاثير منفی
را بر رشد اين بخش دارند ،نتايج مطالعه & Zoghipour
Taqavi et ،)2012( Gholipour et al ،)2010( Zibaei
 )2015( Azizi et al. ،)2013( al.و )2012( Perali et al.
نيز در اين راستا است .بر اساس نتايج ،متغيرهايی مانند
رشد صادرات ،رشد اشتغال ،مصرف انرژی ،نرخ ارز و
تورم تاثير قابل توجهای بر رشد اين بخش ندارند.
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 )2015( Kohansal & Dadras Moghadamو
 )2017( Malekshah & Ghahremanzadehدر مورد
صادرات )2012( Piri et al ،و Lotfalipour et al
( )2012در مورد اشتغال )2012( Mohammadi ،و
 )2015( Pishbahar et alدر مورد تورمAkpan & ،
 )2011( Atanو  )2018( Tehranchian et alدر مورد
نرخ ارز به نتايج مشابهی دست يافتهاند .اين پژوهش بر
خالف مطالعاتی همچون )2014( Alavi Rad & Kanor
تاثير مثبت انرژی بر رشد بخش کشاورزی را نشان نمی-
دهد .عدم تاثير مثبت انرژی بر رشد کشاورزی ممکن
است به دليل قيمت پايين انرژی ،مازاد مصرف و بهره-
وری پايين آن باشد .البته بايد توجه داشت که عدم تاثير
رشد انرژی بر رشد توليد نافی تاثير مثبت آن بر سطح
توليد نيست.
بر اساس نتايج مطالعه پيشنهادهای زير ارايه می-
شود.
تاثير قوی سرمايهگذاری و توسعه مالی بر رشد
کشاورزی ،نقش پررنگ نهاده سرمايه و منابع مالی در
کشاورزی ايران را نمايان میسازد .از اينرو ،سرمايه-
گذاری و تامين بودجه توليدکنندگان اين بخش بايد در
اولويت سياستگذاری و برنامهريزی بخش قرار بگيرد .در
اين زمينه ،توسعه سياستهای و برنامههای تشويقی
مطلوب برای سرمايهگذاری بخش خصوصی و توليد
تجاری در اين بخش ،ايجاد زمينههای مناسب برای
گسترش سرمايهگذاری خارجی و ايجاد نهادهای الزم
نظير شرکتهای سرمايهگذاری کشاورزی میتواند بهبود
وضعيت سرمايهگذاری در بخش کشاورزی را به همراه
داشته باشد .توسعه بيمه محصوالت کشاورزی نيز با
کاستن از زيان ريسک و مخاطرات سرمايه گذاری و
تأمين امنيت آن میتواند موجبات افزايش سرمايهگذاری
Khalili

را فراهم آورد .در زمينه توسعه مالی نيز توسعه بازارهای
مالی که نيازهای مالی کشاورزان را با هزينه مبادله نسبت ًا
پايين تامين نمايد ،تخصيص بهينه اعتبارات بانکی و
اعطای تسهيالت بانکی با نرخ بهره اندک میتواند راه-
گشای رشد اين بخش باشد.
تاثير اندک صادرات بر رشد کشاورزی را میتوان
نشانهای از ضعف ساختار توليد کشاورزی ،کمبود زير
ساختها و مشکالت نهادی در مسير رشد اين بخش
قلمداد کرد .چرا که اگر صادرات باعث انتقال تکنولوژی و
افزايش رقابت نشود ،به چند محصول خاص و سنتی
محدود گردد و از ارز حاصل از آن به خوبی استفاده
نگردد ،به سختی میتواند کمکی به ارزش افزوده بخش
کشاورزی نمايد .بر اين اساس ،پيشنهاد میشود
سياستهايی مانند اصالح ساختار توليد ،افزايش بهره-
وری عوامل توليد ،بهبود کيفيت توليدات ،توجه به
استانداردهای جهانی ،ايجاد تشکيالت اداری مناسب
برای امور صادراتی و سرمايهگذاری درآمدهای صادراتی
در بخش کشاورزی مورد توجه سياستگذاران قرار
بگيرد.
تاثير منفی و قوی واردات مواد غذايی بر رشد
کشاورزی میتواند بيانگر عدم توجه کافی دولت در
واردات مواد غذايی به متغيرهايی نظير توليد داخل،
ذخاير محصوالت و تنظيم بازار باشد .از اين رو افزايش
توجه به توليدات داخلی برای تامين نيازهای جامعه و
همچنين تنظيم سياستهای تجاری در زمينه واردات
نظير نرخ تعرفه و محدوديتهای مقدار بگونهای که
ميزان واردات به قيمتهای داخلی و توليدکنندگان
محصوالت کشاورزی آسيب نزند ،برای رشد بخش
کشاورزی بسيار ضروری است.
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