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ها را براي بخش کشاورزي ایران شده به ترازپرداختاین مطالعه شواهد تجربی از قانون تیروال یا مدل رشد محدود
زیرا ،ها مهار خواهد شددهد نرخ رشد با ترازپرداختتیروال نشان میکند. بررسی می)1368-1390(طی دوره 
ها سازگار است ها یا حداقل با کسري پایدار در ترازپرداختتواند سریعتر از آنچه با تعادل ترازپرداختاقتصاد نمی

ها با نسبت نرخ رشد صادراتکند که نرخ رشد تولید سازگار با ترازپرداختقانون تیروال بیان می،ترتیباینبه کند.رشد
تیروال در بخش کشاورزيدر این پژوهش براي محاسبه نرخ رشد تعادل، بنابراینبرابر استبر کشش درآمدي واردات

هاي گسترده برآورد شد. استفاده از روش خود توضیح با وقفهابتدا تابع تقاضاي واردات محصوالت کشاورزي با 
برايبا تقسیم نرخ رشد صادرات محصوالت کشاورزي بر کشش درآمدي تقاضاي واردات نرخ رشد تیروال در ادامه

نتایج نشان داد که نرخ رشد تیروال در ابتداي شد. محاسبهدارندتداخلهمکه باسال7هايدورهازسري17
اما در ادامه با گذشت زمان این ،توجهی داردهاي مورد بررسی با نرخ واقعی رشد کشاورزي اختالف قابلدوره

اختالف بسیار کاهش یافته و نرخ رشد تیروال به نرخ واقعی رشد کشاورزي نزدیک شده است. نتایج تحقیق اعتبار قانون 
نسبت نرخ رشد بنابراین در طول دوره مورد بررسی با گذشت زمان نماید،یید میأت80تیروال را در دهه 

شده است.به کشش درآمدي تقاضاي واردات نزدیک ارزش صادرات

.JEL:N1بندي طبقه
ها، کشش تقاضاي واردات، قانون تیروال، ایران.محدودیت ترازپرداخترشد کشاورزي،:ي کلیديهاواژه

26/10/1393تاریخ پذیرش: 20/7/1393* تاریخ دریافت: 
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8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست6

مقدمه. 1
اقتصاديتوسعهبراينیرومندايانگیزهودلیلنیافتهتوسعهکشورهايازدر بسیاريفقروگرسنگی

جامعهنیازموردغذايتأمیندرحیاتینقشداشتندلیلبهبخش کشاورزي. رودمیشماربه
زندگیسطحبودنباالکهصورتیدربنابراینگردد،میمحسوباقتصاديهايبخشترینمهمازیکی

توسعه کشاورزيوبهبودلزومدهدتشکیلرااقتصاديتوسعههدفکشوریکافرادتمامرفاهو
کشاورزياگردهدمینشانیافتهتوسعهکشورهايازبسیاريشود. تجربهمیاحساسخوبیبه

، شدخواهدمحدودتروکمتربسیاراقتصاديپیشرفتشانسباشدبرخوردارکافیرشدازنتواند
بستهحالتازکهباشدداشتهاقتصاديپیشرفتوتحولدرنقشیتواندمیزمانیبخش کشاورزيبنابراین
ریزيبنابراین برنامه،شودتبدیلبازاربرمبتنیاقتصاديبهشدن پیش رود تاسمت تجاريبهوخارج

الزمشرایطرعایتصورتدرکهاستابزارهاییازیکیکشاورزيبخشتوسعهراستايدرصحیح
.نمایدمیهدایتاقتصاديتوسعهراستايدرراکشورهاآنکافیو

ازتوجهقابلهايظرفیتوهاقابلیتبودندارالحاظبهایراناقتصاددرکشاورزيبخش
اولیهموادتهیهومردمغذاییموادتأمیندرکهنقشیلحاظبهوبودهبرخوردارخاصیاهمیت
بخش عمده درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی همچنین ،استتوجهشایانداردصنایعبرخی

زایی باال، عدم نیاز به فناوري پیشرفته در مراحل دلیل اشتغالو بهگردداز این بخش تأمین می
سوییباشد. از هاي اقتصادي داراي مزیت نسبی میبري کمتر نسبت به دیگر بخشمختلف تولید و ارز

هاي وردهآلقوه تولید انواع فراپوشش گیاهی، استعدادگیاهی، استعداد بدلیل تنوع بهایراندر 
تواند منبع باغی و زراعی، گل و گیاهان دارویی و نظیر آن بخش کشاورزي و منابع طبیعی می

). 1387(کرباسی و اکبرزاده، نمایدعظیمی از درآمدهاي ارزي غیرنفتی را براي کشور فراهم 
هاي توسعه هاي اقتصادي در طول برنامهتمرکز اصلی سیاستپیش از پیروزي انقالب 

پس از انقالب و تغییر در این سیاست بخش کشاورزي در فرایند توسعه اقتصاديصنعتی شدن بود.
هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیبرنامهکهايبه گونه،در اولویت قرار گرفت

).1392نژاد، باریکانی و ایرانبه مرحله اجرا درآمد (ساداتبا محوریت بخش کشاورزي طراحی و 
لحاظهاي مهمی که در اقتصاد از واسطه موقعیت و نقشبخش کشاورزي در اقتصاد ایران چه به

باالیی هاي اقتصادي از اهمیتواسطه رابطه آن با سایر بخشتولید و اشتغال برعهده دارد و چه به
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7ها...آزمون مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

تکیه بر توسعه ،توجه به اهمیت بخش کشاورزي در توسعه اقتصاديبنابراین با ،برخوردار است
. وابستگی اقتصاد ایران را به صادرات نفت کاهش دهدتواندمیآنو گسترش صادرات محصوالت 

درصادراتبریمتکرشدمفهومدر این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع ،این اساسبر
ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش کشاورزي 

مبانی نظري. 2
کهطورياست، بهشدهمعطوفرشدعاملعنوانبهخارجیتجارتبهیخاصتوجهاقتصاديرشدادبیاتدر

اقتصاددانان پردازان توسعه بوده و همواره ارتباط تجارت و رشد اقتصادي مورد توجه نظریه
دانستند. این اقتصاددانان به منافع متعدد تجارت خارجی و توسعه میکالسیک تجارت را موتور رشد و 

مستقیم آثاربخش 2تجارت خارجی را به آثارثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادي اشاره دارند. آنها أت
غیرمستقیمآثارگذاري، تخصیص منابع و جانبی سرمایهآثارمانند تقسیم کار جهانی، گسترش بازار، افزایش 

انتقال سرمایه خارجی و تأمین مواد اولیه و اقالم مورد نیاز، انتقال تکنولوژي و دانش جدید،مانند
).1373باغیان، کنند (قرهایجاد رقابت و تشویق آن تقسیم می
ازبسیاريتوجهموردموفقاستراتژيعنوانبهتوسعه صادراتدر تجارت خارجی استراتژي

حال توسعه رهاي دربحث نقش صادرات در رشد اقتصادي کشو.استگرفتهقراراقتصاددانان
ملی را پیموده و از جایگزینی واردات به توسعه صادرات و افزایش درجه باز بودن مسیر قابل تأ

ییخودکفاسیاستبهکه توجهطوريبه،)1391اقتصاد حرکت نموده است (کمیجانی و حاجی، 
بر آنراتوسعهدر حالکشورهايویژهبهجهانکشورهاياز بسیاريهاحکومتتوسطاقتصادي

جایگزینتولیداتتوسعهبرمتکیاقتصاديتوسعهرویکرد1970و1960هايدههتا درداشت
پایین کیفیتها،ترازپرداختمشکلرفعبرايخارجیارزتأمینبهنیازاما،نمایندتعقیبراواردات
تولیديواحدهايمزمنناکاراییتولیدي،محصوالتاندكتنوعموارد،از در بسیاريتولیديکاالهاي

گیري از ظرفیت کامل واحدهاي تولیدي المللی و عدم بهرههاي بیندلیل دور ماندن از رقابتبه
دهند و تا تغییر جهتکشورها را مجبور ساختاینداخلیبازارهايمحدود بودندلیلهب

اقتصاديتوسعههاي برنامهدربنابراین صادرات،نمایندتعقیبراصادراتتوسعهسیاست
عمدهمنبعصادراتیهايدریافتیزیرا،یافتاي مالحظهقابلاهمیتتوسعهدر حالکشورهاي

رو از این، نمایندفراهم میراايو سرمایهايواسطهکاالهايوارداتبرايخارجیارزتأمین
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8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست8

جايبهتوسعه صادراتسیاستجایگزینی،عالوهبه. کشورها دارنداین اقتصاديرشدبربسیاريتأثیر
جانشینبهنسبتصادراتتوسعهسیاستکهاقتصاديباورایناساسبروارداتسیاست جانشین

اقتصاديهايسیاستدرراصادراتاهمیتدارداقتصاديرشدبربیشتريتأثیرواردات
ساخت.آشکارپیشازبیشکشورهاي در حال توسعه
که ، به این دلیلمستقیم عاملی براي رشد اقتصاد باشدصورتتواند بهتوسعه صادرات می

افزایش تقاضاي خارجی براي محصوالت داخلی منجر به رشد تولید ناخالص و از این طریق 
همچنین رشد صادرات از طریق تخصیص منابع کارا، ،شودافزایش اشتغال و درآمد میموجب 

هاي اقتصادي و افزایش انگیزه در استفاده از تولید، افزایش ارز خارجی، صرفهافزایش ظرفیت 
طور غیرمستقیم رشد اقتصادي را قابت در بازار خارجی بهمنظور رهاي پیشرفته بهتکنولوژي

).1985دهد (هلپمان و کروگمان، ثیر قرار میأتحت ت
نمایدایفارشد اقتصاددرراخودمثبتبتواند نقشصادراتتوسعهسیاستاینکهبراي

درگستردههاينوسان. باشندبرخوردارمناسبیثباتورشدازصادراتیهايدریافتیبایستمی
اقتصاديتوسعهورشدوهاترازپرداختگذاري،سرمایهبرسوئیآثارتواندمیهادریافتیاین

کهاستصادراتتجاري و توسعهتعادل ترازنکتهترینمهمخصوصبنابراین در این ،گذاردبرجاي
توان به از این رو می،دهدصادرات را بیش از بیش مورد توجه قرار میبرمتکیرشدمفهوم

. نمودارائه شده است اشاره )1979(تیروالها که توسطترازپرداختبهشدهمحدودمدل رشد
(کالسیک و نئوکالسیک)تئوري رشداز روش سنتی اقتصادی را هاي مختلفدیدگاهتیروالمدل

شود و نظریه سنتی اقتصاد رشد از طرف عرضه فراهم میاساسکه بر طوريبه،کندفراهم می
،خواهد شدهاي فنی تعیین پیشرفتو عامل نهاده رسد و رشد اقتصادي با به تعادل میها ترازپرداخت

رشد بین کشورها تواند توضیح دهد که چرا نرخاین رویکرد نمیمعتقد است تیروال اما
کشور از یک عنوان یک نظریه سنتی متمایز رشد کند بهکید میأتويبنابراین،متفاوت است

در دنیاي جهانی (یا در یک اقتصاد باز) تقاضا محدود به ویژهبهشوددرآمد تقاضا تعیین می
کشورها بدون اشاره به بین اقتصادي بلندمدت بنابراین درك تفاوت رشدست،هاترازپرداخت
کند که هیچ کشوري تیروال بیان می). 2004کوبین، (تیروال و مکها غیرممکن استترازپرداخت

مالی مینأها رشد کند مگر آنکه تتعادلی محدود شده به ترازپرداختتواند سریعتر از نرخ رشدنمی
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9ها...آزمون مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

خارجی و عدم تعادل يرشد محدود تقاضا، بنابرایندسرمایه جبران کننوسیلهبهکسري خارجی را 
). 2011اقتصادي باشد (تیروال، تواند مانع جدي براي رشد سریعها در حساب جاري میترازپرداخت

اقتصادي رشد یمطالعه تجربدر مقاله پیشگام خود در )1979تیروال (در این راستا 
نرخ رشد صادرات تقسیم بر یافته نشان داد نرخ رشد این کشورها نزدیک بهکشورهاي توسعه

بلندمدت مدل ساده تعیین نرخ بنابراین مدل تیروال ،باشدمیوارداتيکشش درآمدي تقاضا
کشورها دهد. این مدل براي بسیاري ازرا نشان میها رشد اقتصادي سازگار با تعادل ترازپرداخت

.نمودتوان به مواردي در بخش پیشینه تحقیق اشاره مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می

. پیشینه تحقیق3
انباشتگی و ) مدل تیروال را براي اقتصاد برزیل با استفاده از روش هم2003جیمن جونیور (

مثبتانباشتگیهمدادنشانمورد آزمون قرار داد. نتایج)1955-1998(طی دوره برداريخطايتصحیح
رشد اقتصاديبرايخارجیهايوجود دارد و محدودیتاقتصاديرشدوصادراترشدبین
کند. یید میأال را توو نتایج مدل تیردارنداهمیتمدتبلند

کشور3ها در ) به بررسی مدل رشد اقتصادي محدود شده به ترازپرداخت2004درود هانسن و کوداراس (
دهد که نرخ رشد محدود شده به بالتیک (استونی، لیتوانی و لتونی) پرداخته است. نتایج نشان می

باشد. تر از نرخ رشد واقعی میها براي اقتصاد استونی و لیتوانی پایینترازپرداخت
ها را براي کشور هند با استفاده از) در پژوهشی مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت2005رمزي (

متوسط وينتایج اساسبرداري مورد بررسی قرار داد. بر خطايروش جوهانسن و مدل تصحیح
)1950-1999(دوره طیشده تیروال به اشکال مختلف نزدیک به متوسط نرخ رشد واقعی بینیرشد پیشنرخ
هاي فرد اختالف قابل توجهی وجود دارد. در دههاماباشد، می

والتینآمریکايکشورهايازايمدل تیروال را براي نمونه) آزمون2010گووا و لیما (
هاشده به ترازپرداختمدل رشد محدوددهدمی. نتایج نشان استکشورهاي آسیایی انجام داده

رشد واقعی ندارند جنوبی اختالف معناداري با نرخکشورهاي مورد بررسی بجز کرهتمامبراي 
شده تیروال با نرخ رشد واقعی برابرند. بینیو نرخ رشد پیش

ازپسهاترازپرداختمحدودیتآیا"عنوان تحت) در پژوهش خود 2012بلکر و آیباررا (
ازايجداگانهمدل"شود؟مکزیک میاقتصاديرشدسرعتتجارتی باعث کاهشآزادسازي
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8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست10

وارداتازنوعدوو) اولیهموادوتولید(صادراتنوعدوباهاترازپرداختمحدودیت
رشد تیروالنرخکهداداین تحقیق نشاننتایج.دهندرا مورد بررسی قرار می)نهاییوواسطهکاالهاي(

یافته است.افزایشکمیآزادسازيازپسمقابلدراما،استنیافتهکاهش
براي اقتصاد ترکیه با استفاده از)1980-2008() قانون تیروال را طی دوره2012هالیسیوگلو (

،است. براي این منظورنمودهآزمون ARDL(1(هاي گسترده خود توضیح با وقفهروش الگوي
دارندتداخلهمکه باسال10هايدورهازسريیکرا برايهاترازپرداختمحدود شده بهرشدنرخ

شود.یید میأتشدهبینیپیشهايدورهازبسیاريقانون تیروال براياعتباردادنشان. نتایجنمودمحاسبه
ها را براي کشور پاکستان) مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت2012محمودمیرزا و مظهر (

با استفاده از روش جوهانسون مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد )1973-2005(طی دوره 
اقتصاديرشدنرخازرشد واقعی ندارد و انحرافمالحظه با نرخ نرخ رشد تیروال اختالف قابل

براي اقتصاد تیروالدهد قانوننتایج نشان می. استبسیار کوچکشدهبینیپیشرشدنرخاز
هاست. باشد و نرخ رشد اقتصادي پاکستان محدود به ترازپرداختپاکستان صادق می

ترکیه براي )1987-2011() اعتبار قانون تیروال را طی دوره 2013آریسیوگلو و همکاران (
روشو هاي گستردهخود توضیح با وقفهمورد آزمون قرار دادند. نتایج تحقیق با استفاده از روش الگوي 

و نه ضعیفصورتنتایج اعتبار قانون تیروال نه بهاساسکالمن مورد بررسی قرار گرفت. بر فیلتر
قوي براي دوره مورد مطالعه معتبر نبود. صورتبه

ت موضوع تحقیقات گوناگونی در دلیل اهمیهمانطور که در ادبیات تحقیق بیان شد به
اما تحقیقاتی در رابطه با بخش کشاورزي ایران ،هاي مختلف اقتصاد انجام شده استبخش

جود کسري تجاري در منظور اهمیت رشد کشاورزي در اقتصاد کشور و وانجام نشده است و به
حساب جاري بخش کشاورزي این پژوهش با هدف آزمون مدل تیروال براي بخش کشاورزي 

ایران انجام شده است. 

1. Autoregressive Distributed Lag
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11ها...آزمون مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

هامواد و روش. 4
توسط 1979ها که به مدل تیروال معروف است در سال مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

زیرا اقتصاد ،خواهد شدها مهاربا ترازپرداختدهد نرخ رشدتیروال ارائه شد. این مدل نشان می
ها ها یا حداقل با کسري پایدار در ترازپرداختتواند سریعتر از آنچه با تعادل ترازپرداختنمی

کند که نرخ رشدترتیب ضریب درآمدي هارد یا قانون تیروال بیان میاینبه ،سازگار است رشد کند
واردات یا برابر است با نسبت نرخ رشد صادرات بر کشش درآمديها تولید سازگار با ترازپرداخت

دیگر نرخ رشد یک کشور به نسبت نرخ رشد ارزش صادرات به کشش درآمدي عبارتبه 
زیر همعادل3از طریق)1979(مدل تیروالبنابراین ،تقاضاي واردات در بلندمدت نزدیک خواهد شد

شود:بیان می

)1( t tdt fX = φ P - P + ρZt

)2( t tdt ftM =µ P - P + πY

)3(t tdt ftX + P = M + P

,ρ،در روابط فوق π,α > φو0 < 0،X: ،نرخ رشد صادراتM: ،نرخ رشد وارداتZ:در نرخ افزایش
ترتیب بهπو نرخ افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور مربوطه است. :Yدرآمد جهانی، 

هاي صادرات و وارداتترتیب کششبهαو φهاي صادرات و واردات نسبت به درآمد هستند. کشش
) Pf-Pd(باشندمیهاي داخلی و خارجی قیمتPfو Pdکه نسبت به تقاضا هستند. از آنجایی

)3(همعادالت صادرات و واردات هستند و رابط)2(و )1(ابطه ود. رندههاي نسبی را نشان میقیمت
صورت توان بهمیه فوق را معادلحل شودGDPبراي )3(هاگر رابطحساب جاري است.تراز

زیر نوشته شود:

)4(  t tdt ft
ρ

Y = (1+φ-α) / π) P - P +( )Z
π

دهد:می)4(هدر رابطآن نمودنو جابجا Zبراي )1(هرابطنمودنمرتب با 

)5                           (    tdt ft
1 1

Y = 1-α P - P +( )Xt π π
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8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست12

آنها با توجه به گیري شود مقدارواحدهاي پولی یکسان اندازهبی با هاي نسقیمتکهزمانی
را )5(از این رو معادله،شرط مارشال لرنر برابر بوده و تفاوت آنها برابر صفر خواهد بود

صورت زیر نوشت:توان بهمی

)6(t t
1

Y = ( )X
π

1دهد که را نشان میهاردضریب فزاینده تجارت خارجی هرابط)6(معادله
( )
π

ضریب فزاینده
. )1979تیروال، (تجارت خارجی است

تابع تقاضاي واردات بایستمیبراي آزمون قانون تیروال در بخش کشاورزي ایران ابتدا 
که رشد واردات تابعی از رشد درآمد داخلی باشد.طوريمحصوالت کشاورزي مشخص شود، به

)7(رابطه صورت) به1997در این پژوهش از خصوصیات تابع تقاضاي واردات هییکس (،براي این منظور
:استفاده شده است

)7(LnM = α + γln(TOT) + πY

صورت باشد که بهشرایط واقعی تجارت یا رابطه مبادله تجاري میTOT، )7(در رابطه 
شود. سایر متغیرها نسبت شاخص قیمت صادراتی به شاخص قیمت وارداتی کاالها تعریف می

از تخمین تابع تقاضاي واردات و برآورد کشش درآمدي پسشوند. مانند قبل تعریف مینیز
شده تیروال محاسبه و با نرخ واقعیبینینرخ رشد پیش)6(واردات در مرحله بعد با استفاده از رابطه 

رشد بخش کشاورزي مقایسه خواهد شده است.  
ارزش واردات بخش کشاورزي، ارزش صادرات بخش کشاورزيهايدر این پژوهش از داده

افزوده بخش کشاورزي به میلیارد ریال و شاخص قیمت کاالهاي صادراتی و شاخص قیمتو ارزش
)1368-1390(یزماندورهیط1376سالهیپامتیقبهصورت فرم لگاریتمی و کاالهاي وارداتی به

هايسالنامهازياسنادمطالعهروشبهاین پژوهشمورد نیاز هايداده. شده استاستفاده
براي. استشدهي گردآوررانیاآمارمرکزورانیايمرکزبانک، گمركیخارجیبازرگان

استفاده شده است.ماکروفیت و ایویوزافزارهاينرماز جینتالیتحلو هیتجز
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13ها...آزمون مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

نتایج . 5
کشاورزي بخشتعیین وجود ریشه واحد و درجه همجمعی بین متغیرهاي الگوي واردات براي

اساسیافته استفاده شد. بر فولر تعمیم-و شناخت روابط پویاي آنها از آزمون ریشه واحد دیکی
وارداتارزشافزوده بخش کشاورزي در سطح پایا و متغیرهاي ارزش)1(نتایج جدول 

)7(با توجه به اینکه در رابطه .گیري پایا هستندي با یک بار تفاضلتجارمبادلهرابطهي و کشاورزمحصوالت
تواند میمعمولیمربعاتکارگیري روش حداقل بهوجود دارد I(1)و I(0)ترکیبی از متغیرهاي 

ناسازگار خواهد بود و مربعاتبرآوردگر حداقلبنابراین،همراه داشته باشداي بهکنندهنتایج گمراه
توان به بررسی میدر چنین شرایطی . بیانجامدجعلی ممکن است نتیجه به یک رگرسیون 

براي تحلیل روابط ،منظوربه این. نموداساس سطح متغیرها برآورد و مدل را برهمجمعی متوسل شد
به موسوم)1997(شده توسط پسران و پسران توان از رهیافت ارائهمدت بین متغیرها میبلندمدت و کوتاه

این کارگیري مزیت به. نموداستفاده )ARDL(هاي گسترده رویکرد مدل خود توضیح با وقفه
موجود در مدل از نوع نظر از ماهیت ایستایی متغیرهاي ها این است که صرفروش بر سایر روش

I(0) وI(1)خصوصهمچنین در ،دست آوردبررسی و بهتوان رابطه همگرایی بین متغیرها را می
، هاستدهندگی باالیی نسبت به سایر روشهاي کوچک این روش داراي قدرت توضیحنمونه

دلیل پرهیز از مشکالتیبه)ARDL(هاي گستردهخود توضیح با وقفهالگويبرآورد روشبنابراین
مدتکوتاهمدت وبلنداین روش روابط وزایی نااریب و کارا هستندهمچون خودهمبستگی و درون

. )1391،(نوفرستیزندهمزمان تخمین میصورترا بهبین متغیر وابسته و سایر متغیرهاي توضیحی

پایایی متغیرهاي تابع تقاضاي واردات محصوالت کشاورزينتایج آزمون .1جدول 

ADFآماره هامتغیر
درجه مقادیر بحرانی در سطوح

پذیريساکن درصد5درصد1
LM84/4-78/3-01/3-I(1)لگاریتم ارزش واردات بخش کشاورزي

LY76/3-44/4-63/3-I(0)کشاورزيبخش افزوده ارزشلگاریتم 

LTOT10/4-67/2-95/1-I(1)لگاریتم رابطه مبادله تجاري

تحقیق. مأخذ: نتایج
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8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست14

برآورد الگوي موردنظر برايدر یک مرتبه یکسان پایا نیستند ي تحقیقمتغیرهااز آنجا که 
،لحاظ گردید2بیشترین وقفه هاي گسترده استفاده شد.از رهیافت الگوي خودتوضیح با وقفه

بود100ها کمتر از همچنین با توجه به اینکه شمار داده،به برآورد بهتري از الگو منجر شد2زیرا وقفه 
وجود رابطه بررسی جهت پس از برآورد مدل پویا . استفاده شد)SBC(بیزین-معیار شوارتزاز 

محاسبه از طریق)1997پسران و پسران (شده توسط روش ارائهازتحقق بلندمدت بین متغیرهاي 
).1384تشکینی، (استفاده شدآزمون معناداري سطوح با وقفه متغیرها در مدل تصحیح خطا برايFآماره 

2) فراتر از کرانه باالي جدول پسران در حالت 38/11محاسباتی (Fآماره دهدمینتایج نشان 
متغیرهايانباشتگیهم، بنابراینباشد) می93/3و 34/5رگرسور و مدل بدون عرض از مبدأ (

نتایج تخمین تابع تقاضاي واردات .قرار گرفتتأییددر سطح یک درصد موردمدل
بیان شده است.)2(در جدول ARDLمحصوالت کشاورزي ایران به روش 

بلندمدت و تصحیح خطا تابع واردات محصوالت کشاورزينتایج برآورد الگوي پویا.2جدول 
مدل پویامدل تصحیح خطامدل بلندمدت

متغیرضریبtآماره متغیرضریبtآماره متغیرضریبtآماره 
***05/59165/0LY

***21/314/0dY
***77/1584/0LM(-1)

US57/1-64/5LTOT
**13/2-02/2-dLTOT

***21/314/0LY
US72/162/1dLTOT1

**13/2-02/2-LTOT
***94/2-15/0-ecm(-1)

***4547/354/4LTOT(-1)
US72/1-62/1-LTOT(-2)

43/2=DW58/0=2
R]00/0[22/91=F95/0=2

R

02/1-=Durbin's h94/0=2
R

فاقد معناداريUSدرصد 10و 5، 1ترتیب معناداري در سطح ** و * به***،
.تحقیقنتایج: مأخذ

)CUSUMSQ(آزمون مجموع مجذور تجمعی .2نمودار )CUSUMآزمون مجموع تجمعی (.1نمودار
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15ها...آزمون مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

،کندمییید أترا برقراري تمام فروض کالسیک )3(جدولشده در ارائهیهاي تشخیصآزموننتایج 
درست و خودهمبستگی را نداشته و فرم تصریحیو مشکالت ناهمسانی واریانس که طوريبه

مجموعوتجمعیآزمون مجموعهمچنین نتایج ،استنرمال توزیع شدهطورجمالت خطا به
هاي آماره آزمونقرار گرفتن دلیلبهوداردیداري ضرایب برآوردي نشان از پاتجمعیمجذور

.)2و 1هاي(نموداردرصد شکست ساختاري در مدل وجود ندارد95در فاصله اطمینان فوق 

تابع واردات محصوالت کشاورزيهاي تشخیصی نتایج آزمون. 3جدول 
Fآزمون LMآزمون فروض کالسیک

23/2] 155/0[72/2] 099/0[آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند
007/0] 932/0[01/0] 918/0[آزمون رمزي براي تصریح غلط شکل تبعی

........................78/1] 410/0[آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند
299/0] 584/0[27/0] 606/0[واریانس ناهمسانیآزمون

.تحقیقنتایج: مأخذ

تخمین الگوي واردات بخش کشاورزي در بلندمدت کشش تقاضاي واردات نسبت به از
بنابراین نرخ رشد تعادل تیروال براي بخش کشاورزي ایران ،برآورد شد9165/0درآمد معادل 

واردات محاسبه شد و با نرخ رشد واقعی بخش کشاورزي از نسبت صادرات به کشش درآمدي تقاضا 
.تداخل دارند در نظر گرفته شدیکدیگرساله که با7دوره 17براي آزمون قانون تیروال ، بنابراینمقایسه شد
) 1366-1374(شده توسط تیروال از دوره بینیرشد پیششود که نرخ نتایج مشاهده میبر اساس
درصدي 20تا 10باشد و داراي اختالف نرخ واقعی رشد کشاورزي میکمتر از )1375-1381(تا دوره 

)1376-1382(اما از دوره ،ها قابل اتکا نیستقانون تیروال براي این دورهتا حدودياست، بنابراینبا آن 
کشاورزيشده رشد تیروال به نرخ واقعی رشد بینیشود که نرخ پیشمشاهده می)1384–1390(تا دوره 

)1379-1385(که از دوره طوريهاي قبل را کاهش داده است، بهشود و انحراف دورهمینزدیک 
دهد این اطالعات نشان می. شده استنرخ رشد تیروال از نرخ واقعی رشدکشاورزي بیشتر به بعد

کشاورزيها در حساب جاري بخش به ترازپرداختمورد مطالعههاي دورهدر رشد بخش کشاورزي 
شود و رشد بخش کشاورزيیید میأقانون تیروال تبیان نمود توان که میطورياست، بهیافتهوابستگی 

با افزایش درجه باز شد بودن اقتصاد 1380در دهه بنابراین،ها شده استمحدود به ترازپرداخت
اما این رشد تجارت باعث افزایش بیش از حد است، یافتهنیز رشد تجارت خارجی بخش کشاورزي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            11 / 16

http://qjfep.ir/article-1-174-fa.html


8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست16

کشاورزي شده که خود باعث افزایش کسري تجاري شده است. نتایج بخشواردات نسبت به صادرات 
نمایش داده شده است. )4(این بخش در جدول 

)1368-1390. نتایج آزمون قانون تیروال براي بخش کشاورزي ایران (4جدول 
)1(–) 2تفاضل ()2نرخ رشد مدل تیروال ()1(نرخ رشد کشاورزيهادوره

)1374-1368(34/0132/0207/0
)1375-1369(32/0117/0204/0
)1376-1370(319/0062/0257/0
)1377-1371(313/0047/0265/0
)1378-1372(286/0014/0272/0
)1379-1373(277/0017/0-293/0
)1380-1374(24/0022/0218/0
)1381-1375(185/0074/0111/0
)1382-1376(192/0102/0089/0
)1383-1377(205/00149056/0
)1384-1378(184/0107/008/0
)1385-1379(181/0216/0035/0-
)1386-1380(193/0233/004/0-
)1387-1381(2/0204/0003/0-
)1388-1382(187/0223/0036/0-
)1389-1383(19/0225/0035/0-
)1390-1384(189/0245/0055/0-

.تحقیقنتایج: مأخذ

) نمایش داده شده است.5هاي توسعه اقتصادي ایران در جدول (آزمون قانون تیروال براي برنامه
کشاورزيشده تیروال با نرخ رشد واقعی بخش بینیبر اساس نتایج در برنامه دوم توسعه نرخ رشد پیش

)1389-1390چهارم توسعه و دوره بدون برنامه (وهاي اولاختالف قابل تأملی دارد، اما در برنامه
باشد و انحراف شده تیروال به نرخ واقعی رشد بخش کشاورزي نزیک میبینینرخ رشد پیش

دوره و چهارم توسعه وهاي اول، دومرشد بخش کشاورزي در برنامه، بنابراینناچیزي دارد
کند. محدود شده و قانون تیروال را تأیید میهابه ترازپرداخت) 1389-1390بدون برنامه (

کند. یید میتأ) را نیز تا حدودي4اطالعات این بخش نتایج جدول (
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17ها...آزمون مدل رشد محدود شده به ترازپرداخت

هاي توسعه اقتصادي ایران در بخش کشاورزي. آزمون قانون تیروال براي برنامه5جدول 
)1(–) 2تفاضل ()2نرخ رشد مدل تیروال ()1(نرخ رشد کشاورزيبرنامه توسعه

271/0227/0044/0)1368-1372برنامه اول (
316/0-278/0038/0)1374-1378برنامه دوم (
193/0142/0051/0)1379-1383برنامه سوم (

-187/0271/0085/0)1384-1388برنامه چهارم (
195/0177/0018/0)1389-1390بدون برنامه (

.تحقیقنتایج: مأخذ

سمتی به80در دهه ویژهبهسال گذشته 23طیایران اساس نتایج رشد بخش کشاورزي بر
، محدودیت در رشد اقتصادي تبدیل شده استها بهاست که ترازپرداختنمودهحرکت 

و رویه واردات بی، افزایش در بخش کشاورزيگذاري توان کاهش نرخ رشد سرمایهمیبنابراین
).  3نموداراند (م برد که در این رابطه سهیم بودهکاهش تولیدات بخش را از جمله عواملی نا

هاي توسعهگذاري، واردات و صادرات بخش کشاورزي طی برنامه. متوسط نرخ رشد سرمایه3نمودار 

پیشنهادات ارائه گیري و نتیجه. 6
مورد آزمایش)1368-1390(در این پژوهش مدل تیروال براي اقتصاد کشاورزي ایران طی دوره 

برآورد شد و رابطه بلندمدت ARDLقرار گرفت. ابتدا تابع تقاضاي واردات با استفاده از مدل 
نرخ رشدیید شد. در ادامه با استفاده از مدل تیروال) تأ1997پسران و پسران (Fآن با استفاده از آماره 

ساله 7دوره17صورت ها براي کشاورزي ایران طی دو مسیر متفاوت یکی بهمحدود شده به ترازپرداخت
شده بینیپیشنرخ،هاي توسعه اقتصادي محاسبه شد. براي این منظورمتداخل و دیگري براي برنامه

قانون تیروال یا نرخ تعادلرشد تیروال با نرخ رشد بخش کشاورزي مقایسه شد. نتایج نشان داد که 
دربنابراین،باشدحال تغییر میهاي مورد بررسی در نوسان و دردورهطیها رشد محدود شده به ترازپرداخت

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

برنامه اول برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم برنامه پنجم

سرمایه گذاري 
واردات 
صادرات 
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8هاي مالی و اقتصادي   شماره فصلنامه سیاست18

هاي مورد بررسیکه ابتداي دورهطوريبه،استهاي مورد مطالعه اعتبار تجربی این مدل متفاوت دوره
هاي مورد بررسی طول دورهدر ادامهاما،قانون تیروال اعتباري براي بخش کشاورزي نداشته است

هاو نرخ واقعی رشد بخش کشاورزي به نرخ رشد محدود شده به ترازپرداختنمودهوضعیت تغییر 
کشاورزي رفت که مدل تیروال در بخش اقتصاد توان نتیجه گمی، بنابرایننزدیک شده است

عنوان یک محدودیت در رشد بخش کشاورزيها بهباشد و ترازپرداختمعتبر می80ر دهه دایران
است. نمودهعمل 

هاي اساسی براي افزایش نرخ رشد حلتوان توصیه نمود یکی از راهاساس نتایج تحقیق میبر
حساب جاريواقعی بخش کشاورزي سازگار با مدل تعادل تیروال در بلندمدت تغییرات ساختاري در 

که باعث افزایش درآمد تقاضاي صادرات و کاهش کشش طوريبه،باشدبخش کشاورزي می
هاي بخش کشاورزي و توجه لزوم بازنگري در برنامه، بنابرایندرآمدي تقاضاي واردات شود

شود. توان تولیدي آن احساس مینگذاري در این بخش براي باال بردبیشتر به افزایش سرمایه
در تواند کشاورزي میاتهاي سازمانی و بهبود تکنولوژي فنی تولیداستراتژي سیاستبهبود 

کاهش کسري تراز تجاريبرايهمچنین ،در افزایش رشد بخش کشاورزي کمک فراوانی نمایدبلندمدت 
واردات براي بخش کشاورزي سیاست توسعه صادرات همراه با ترکیب یک استراتژي جایگزینی

شود. وصیه میکشاورزي ایران ت
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