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 مقاله پژوهشی

 بر تورم نرخ نااطمينانی و مالی ةتوسع های استيس ثباتی بی اثرات ةمطالع

 کشاورزی بخش هایوکار کسب یاقتصاد رشد

  3پرست یزدان مهدی ،2عربیون ابوالقاسم ،1محمدکریمی یوسف

 9/9/1400 پذیرش: تاریخ  15/2/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده
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 بار  یعیتوز های وقفه با یبردار یونیخودرگرس روش ای و وسیلیوسی -وهانسونی های روش از همچنین،
 ،مادت  کوتاا   در کاه  داد نشاان  پاژوهش  هاای  افتاه ی شاد.  استفاد  رهایمتغ بودن واحد شهیر و مانا اساس

 یکشااورز  بخاش  یهاا وکار کسب یاقتصاد رشد درصدی 19/6 کاهش باعث تورم ینانینااطم شیافزا
 تاورم  نارخ  یاناان ینااطم و یماال  توساعه  هاای  سیاست یثبات یب که گرفت جهینت توان می ،نیبنابرا شود. می

 و ینا یب شیپا  باه  قاادر  ،شاد   مشاكل  دچاار  خاود  هاای  رییا گ میتصم در هاوکار کسب تا شوند می باعث
 مختال  یکشااورز  بخاش  اقتصاادی  هاای  بنگاا   دیتول ندیفرآ و نباشند خود یآت های تیفعال زییر برنامه
 یآزادسااز  از ،ها رساختیز کردن فراهم از پیش دولت، که است شایسته پژوهش، جینتا اساس بر .شود
 ساازی آزاد قیا طر از اقتصاادی  رشاد  و یکشااورز  محصاوتت  صاادرات  افازایش  و کند اجتناب یمال

 .دهد قرار خود کار دستور در را تجاری

 کشاورزی. ،کارو کسب ،اقتصادی رشد،تورم نرخ ،مالی ةتوسع های سیاستها:واژهکلید

JEL:O1, N01, M2, N5بندیطبقه

مقدمه

 هر وری بهر  ظرفیت افزایش و فناوری رشد به که است پیشرفت از نمادی اقتصادی رشد

 رشاد  همگاامی  دهناد   نشاان  نوظهاور  و توساعه  حاال  در دهایاقتصا تجربه گردد. برمی کشوری

 ایااان در ماااالی توسااعه فرآینااد و انااار ی تولیاااد و مصااار  هااای بخااش رشااد بااا اقتصااادی

 اقتصاادی  توساعه  مهام  راهكارهاای  از اشتغال ایجاد (Fathizadeh et al., 2021). کشورهاسات

 کااهش  باعاث  کاارآفرینی  است. «کارآفرینی» آن ابزار و کارسازو ترین مهم که رود می شمار به

 .(Zobeiri and Motameni, 2021) شاود  می مردم درآمد افزایش و وری بهر  افزایش بیكاری،

 باعاث  تواناد  مای  آن از ناشی های فرصت و آن از گیری بهر  که است نیرومندی ابزار کارآفرینی

 موجبااات همچنااین، و شااود خاای  انسااانی نیااروی کمبااود و بیكاااری نظیاار مشااكیتی رفاا 

 و جدیااد هااای ایااد  پیاادایش در اساساای عاماال کااارآفرینی .دساااز ماای فااراهم را پااذیری رقاباات

 بیكااری  نرخ افزایش و جمعیت سری  رشد محیطی، سری  تغییرات .است جدید هایوکار کسب

 جاوی  ایجااد  مشاكیت  حال  در نخسات  گام است. حاضر عصر در موجود های چالش جمله از

 محاای  ساااختاری تحااوتت نتیجااه در (Alrawadieh, 2018). اساات کااارآفرین و خاای 
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 ماورد  کوچا   هاای وکار کساب  اندازی را  و کارآفرینی مفاهیم به توجه اقتصادی، های فعالیت

 اشاكال  میان در (Shirazi, 2014). است گرفته قرار علمی مختلف های رشته متخصصان استقبال

 توجاه  ماورد  خاانگی  مشااغل  بار  تأکیاد  با روستایی کوچ  مشاغل توسعه کارآفرینی، مختلف

 صنعت با مرتب  مشاغل (Kim et al., 2020). است گرفته قرار روستایی توسعه متخصصان ویژ 

 اسات  توساعه  حاال  در و پیشارفته  جواما   در ویاژ   باه  وکاار  کساب  مهم انواع از یكی کشاورزی

(Naderi Mehdi and Teymouri, 2016.) 

 باا  کاه  ایران چون کشورهایی و توسعه حال در های کشور مشكیت ترین بزرگ از یكی

 میتصام  کاه  اسات  ییفضا ،ینانینااطم است. اقتصادی اطمینانینا اند، مواجه المللی بین های تحریم

 ناان یاطم عادم  باا  مختلاف  های نهیزم در یدولت بخش و ها بنگا  خانوارها، از اعم یاقتصاد فعاتن

 ناد  یآ اتفاقاات  ایا  که دارد وجود یوقت ینانینااطم (.Piriaei and Dadvar, 2011) است همرا 

 ینا یب شیپا  قابال  آنهاا  احتمال ،ند یآ اتفاقات بودن مشخص وجود با ای نباشد معلوم و مشخص

 ,.Jafari Samimi et al) است ینیب شیپ دانش نبود ینانینااطم یاصل علت گر،ید انیب به نباشد.

2015; Jespersen, 2009.) عاامین  ماتیتصام  بار  یابار  مانناد  یاقتصااد  یناان ینااطم ،واقا   در 

 ،یناان ینااطم وجاود  بادون  آنهاا  رایا ز ،شاود  مای  آنهاا  رفا  کاهش موجب و افكند می هیسا یاقتصاد

 یاقتصاد ینانینااطم آثار ،نیبنابرا (.Rezazadeh, 2020) کنند اتخاذ را یبهتر ماتیتصم توانند می

 منجار  یاقتصااد  تیوضاع  از اشاتبا   در  باه  یناان ینااطم یفضاا  وجاود  که شود می ظاهر گونه نیا

 کاهاد  مای  یگذار هیسرما سطح از ،کرد  ناکارآمد را یگذار هیسرما های برنامه ،جهینت در و شود می

 بار  بلندمادت  و داریا پا اثار  باا  خاود  کاه  ،ابدی می کاهش هیسرما انباشت ،یگذار هیسرما کاهش با .

 یتیوضاع  نیچنا  (.Jafari Samimi et al., 2015) دارد یپا  در را یاقتصااد  رشاد  کاهش ،اقتصاد

 تاأثیر  یاقتصااد  عاامین  ماتیتصام  بار  و دسااز  مای  مشاكل  و د یا چیپ را ناد  یآ یبرا یریگ میتصم

 نیتار  مهام  از تاوان  مای  را مالی توسعه و کین اقتصاد های شاخص و دولت یها استیس .گذارد یم

 یزماان  افاق  باه  توجاه  باا  هاا،  دولات  کاه چرا ،کرد عنوان یاقتصاد ینانینااطم دیتشد و جادیا عوامل

 باا  کشاورها  کاه  اسات  یتیوضاع  نیچن در کنند. می یطراح را نظر مورد یها استیس ،خود محدود
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 ,Farzin Vash and Labbafi Friz) شاوند  می رو روبه آن از یناش های نهیهز و یاقتصاد یثبات یب

2014.) 

 یمنفا  تأثیر کین اقتصاد ینانینااطم ،مجموع در که است نیا از یحاک مطالعات و شواهد

 ایان،  بار  فازون ا (.Fatima and Waheed, 2011) اسات  داشته یگذار هیسرما و یاقتصاد رشد بر

 در یاقتصااد  رشاد  و یواقعا  یناان ینااطم نیب رابطه و یاقتصاد رشد بر اقتصاد یفضا در ینانینااطم اتتأثیر

 ، اپان  و آلماان  کشاور  دو در کاه  دهاد  مای  نشاان  (كاا یآمر و  اپان  آلماان،  شاامل ) سه یج یکشورها

 در جینتاا  نیا ا یولا  ،داشاته  داتیا تول ساطح  و یاقتصااد  رشاد  بار  یمنف تأثیر اقتصاد یفضا در ینانینااطم

 اثارات  ةنا یزم در یمطالعاات  (.Abunouri and Teymouri, 2014) اسات  نشد  تأیید كایآمر کشور

 رشاد  بار  هاا  مات یق ساطح  و یماال  یبازارهاا  ،یماال  یهاا  اسات یس بخش سه در اقتصاد ینانینااطم

 هاای  یناان ینااطم یمنفا  اتتأثیر از یحاک آن یتجرب جهینت و گرفته انجام کشور 138 در یاقتصاد

 شیافازا  ،یاقتصااد  فعااتن  ماتیتصام  اناداختن  قیا تعو باه  قیا طر از یاقتصااد  رشد بر یاقتصاد

  .(Emamverdi et al., 2011) است نانیکارآفر و فعاتن ز یانگ کاهش و س یر

 بااه تااورم یثبااات یباا (،Bongini et al., 2017) همكاااران و بااانگینی پااژوهش پایااه باار

 یبازارهاا  در اطیعات اختی  شیافزا و شود می منجر ها بنگا  رد یمال ماتیتصم خوردن برهم

 د.انجاما  مای  کشاور  یداخلا  ناخاالص  دیا تول و یگاذار  هیسارما  ییآکاار  ساطح  کااهش  باه  یمال

 رشاد  و تاورم  رابطة که ندداد نشان (Dolca and Nicolov, 2013) و لكوین و الكدو ،نیهمچن

 هام  تدما  کوتاا   در آن، اثار  بر که دارد امكان یحت ،دباش یمنف تدمدبلن در تواند می یاقتصاد

 جینتاا  از یكا ی شاود.  یمنفا  رابطاه  نیا ا و بپاشاد  هام  از محادود  یماال  بازار با یکشورها اقتصاد

 تاورم  بر ینانینااطم اثر است. تورم ینانینااطم شیافزا بات تورم های نرخ ریپذ امكان یول نامطلوب

 ،رو نیا ا از ؛شاود  مای  یمتا یق هاای  نشاانه  انحرا  و ینسب های متیق سطوح از اشتبا  در  باعث

 در و دهاد  مای  کااهش  را گاذاری  سرمایه و کرد  آناکار را یگذار هیسرما های برنامه نااطمینانی،

 ،تیا نها در و است تدمبلند و داریپا اقتصاد بر آن اثر که شود می کم هم هیسرما انباشت ،جهینت

 نیالاد  تاا   و یرجبا  مطالعاة  نتاایج  اسااس  بار  .شاود  می یاقتصاد رشد کاهش موجب نااطمینانی



...... توسعة مالی و يها سیاست یثبات یمطالعة اثرات ب    

75 

(Rajabi and Tajuddin, 2015،) تاوان  مای  و است داشته یمنف اثر رانیا یاقتصاد رشد بر تورم 

 مخاار   بار  تاورم  یناان یاطمنا اثار  از اساتفاد   باا  را یاقتصااد  رشاد  و تاورم  نیبا  یمنفا  رابطه این

 شیافازا  تاورم  ینانینااطم تورم، شیافزا با که داد حیتوض صورت نیدب یخصوص گذاری سرمایه

 ،جاه ینت در و یخصوصا  بخاش  گاذاری  سارمایه  مخاار   کااهش  سابب  موضوع نیا و کرد  دایپ

 .است شد  رانیا در یاقتصاد رشد کاهش

 و گااذاران اسااتیس یسااو از نااهیبه میتصاام اتخاااذ گیچگااون ،یاقتصاااد کااین منظاار از

 اختصاص خود به را ها پژوهش و مطالعات از یاریبس موضوع نااطمینانی وضعیت در زانیر برنامه

 بار  عایو   نتیجاه،  در و شاود  مشاخص  آن بار  مترتاب  آثار که باشد قرار اگر ،ژ یو به ؛است داد 

 گاذار تأثیر درسات  میتصام  اتخاذ در زین یاجتماع و یاسیس ،یفرهنگ اوضاع ،یاقتصاد های جنبه

 ،یگار ید و گارا  واقا   نشیب ،یكی دارد؛ وجود ینانینااطم از یادراک جنبه دو ث،یح نیا از د.باش

 و ؛کنناد  مای  جلاو   یناان ینااطم یوهایسانار  قبال در واکنش زمان در دو هر که ،ینیب شیپ تیقابل

 عناوان  هب یکشاورز بخش در خصوصاً یافتگین توسعه و اقتصادی رشد عدم نااطمینانی این برآیند

 هاای  پایاه  تحكایم  در کشااورزی  بخاش  توساعه  و تقویات  کاه  آنجا از .است کشور پایه صنعت

 نظار  از کشااورزی  بخاش  و اسات  توجاه  قابال  نقشای  دارای توسعه حال در کشورهای اقتصادی

 اهمیات  بسایار  درآماد  ایجااد  و افراد اشتغال صنای ، اولیه مواد تأمین مردم، غذایی نیازهای تأمین

 شمار هب اقتصادی رشد و اجتماعی ثبات در اصلی عوامل از بخش این رشد استمرار و ثبات دارد،

 بخاش  اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل شناخت ،رو این از (.Shabanzadeh et al., 2016) رود می

 ،باین  ایان  در کاه  اسات  مهام  بسایار  اطمیناان نا و تیطمپار  اقتصاادی  های وضعیت در یکشاورز

 هاد   ،رو این از باشند. عوامل این ترین مهم از توانند می مالی توسعه و اقتصادی کین های متغیر

 ماالی  توساعه  های سیاست ثباتی بی چگونه » که است پرسش یندب گویی پاسخ حاضر پژوهش از

 تاأثیر  ایاران  یکشااورز  بخاش  هاای وکار کساب  اقتصاادی  رشد بر تورم نرخ نااطمینانی و دولت

 «.گذارند؟ می
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نظریمبانی

 یکشااورز  بخاش  توساعه،  هیا اول یها نظریه اساس بر و شدن یصنعت دوران آغاز در اگر

 یاریبسا  در یکنون  یشرا در نگا  نیا بود، شد  شناخته یاقتصاد رشد یقربان و ارتقا ةپل عنوان به

 گونه چیه بدون یاقتصاد یها بخش یتمام هماهنگ توسعه و رشد به را خود گا یجا کشورها از

 حادود  تاا  زیا ن رانیا ا در یکشااورز  کردن یقربان (.Mondelli, 2012) است داد  خاص ضیتبع

 باه  اساتمداران یس و گاذاران  اسات یس وجهتکشاور،  شادن  یصانعت  شاروع  با و داشته وجود یادیز

 بخاش  از هاا  یگاذار  هیسارما  و هاا  هیسارما  اکثار  شاد.  یکشااورز  بخاش  از شاتر یب صانعت  بخش

 ماناد باز هتوساع  انیا جر از یکشااورز  بخاش  و افات ی انتقاال  صانعت  بخاش  سمت به یکشاورز

(Rezaeifar et al., 2020.) یدرآمادها  کااهش  صاورت  باه  سارعت  باه  یمانادگ  عقاب  نیا آثار 

 در شاد.  آشاكار  یشاهر  منااطق  در کاار  یرویا ن تاراکم  و شاهرها  سمت به مهاجرت ،یکشاورز

 یرویا ن عرضه رشد یگو پاسخ خدمات( و )صنعت یشهر بخش کار یتقاضا رشد ،مقابل طر 

 اقتصااد  «یكاار یب» ناام  باه  بازرگ  یعضلم ،بیترت نیبد و نبود  (ی)کشاورز ییروستا مهاجر کار

 اقتصاادی  رشاد  فرآیناد  در کشاورزی قشن (.Mohammadi et al., 2013) برگرفتدر را رانیا

 توساعه  ویر اولیاه  مطالعات در است. شد  گرفته نظر در متفاوت یًکام ای گونه به زمان طول در

 اقتصاادی  رشد موتور عنوان به صنعتی توسعه و شد می گرفته نادید  کشاورزی تًمعمو اقتصادی،

 تارین  بازرگ  ،ایاران  در ،کشاورزی (.Alston and Pardey, 2014) گرفت می قرار تأکید مورد

 اشاتغال  ساهم  ،کشااورزی  بخاش  در کاه  ای گونه به ،است خدمات بخش از پس اقتصادی بخش

 ترتیاب،  باه  روساتایی،  و شاهری  اشاتغال  سهم نیز و درصد 8/19 و 2/17 ترتیب، به ،زنان و مردان

 بخاش  در روساتایی  و شاهری  زناان،  مردان، اشتغال سهم که حالی در ،است درصد 2/49 و 3/6

 و 7/59 ،3/53 ،7/49 ،خادمات  بخش در و درصد 6/26 و 9/33 ،9/26 ،1/33 ترتیب، به ،صنعت

 ترتیاب،  باه  روساتایی،  و شاهری  زناان،  ،ماردان  ناقص اشتغال سهم همچنین، و بود  درصد 2/24

  (.SCI, 2020) تاس درصد 1/13 و 8/8 ،5/5 ،9/10
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 ماورد  هماوار   کاه  اسات  یاتموضاوع  جمله از اقتصادی توسعه و رشد و کشاورزی بین رابطه

 آهساته  رشاد  و وری بهار   پاایین  ساطح  تًمعماو  اسات.  بود  اقتصادی گذاران سیاست و محققان توجه

 در درآمادها  ساطح  و اقتصاادی  رشاد  باودن  پاایین  اصالی  عوامال  از یكای  عنوان به کشاورزی بخش

 نیسات  آور تعجاب  (.Alston and Pardey, 2014) شود می گرفته نظر در توسعه حال در کشورهای

 کشور اقتصادی رشد و کشاورزی وری بهر  میزان افزایش بین مثبت رابطه ی  بر مبنی زیادی شواهد که

 هاای  گازارش  در ایان،  بار  افازون  .(Gollin, 2010; Self and Grabowski, 2007) دارد وجود

 یا   و مهام  بسایار  ابزار ی  عنوان به کشاورزی بخش تًمعمو کشورها، توسعه به مربوط متعدد

 ,World Bank) اسات  شاد   پیشانهاد  فقار  باا  مباارز   و اقتصاادی  رشد ایجاد برای حیاتی بخش

 بخاش  توساعه  ،نتیجاه  در و اسات  ناپذیر اجتناب بخش این توسعه و تحول لزوم بنابراین، (.2018

 و کشاور  ییاعات  و شاكوفایی  تحقاق  در اساسای  عوامال  از یكای  عناوان  باه  تواند می کشاورزی

  .شود مطرح یاقتصاد جهش یاتو اهدا  به رسیدن

 .اسات  کشاور  هار  در اقتصادی رشد بر مؤثر عوامل دیگر از مالی و پولی بازارهای خدمات

 در ماالی  ابزارهاای  و نهادهاا  ،بازارهاا  شاامل  ماالی  بخاش  یاا  نظاام  توسعه ،حقیقت در ،مالی توسعه

 ماالی  وجاو   انتقال و خدمات و کات مبادتت تسری  توان می را اقتصاد در آن نقش و است ادصاقت

 باا  ماالی  های منطا (.Golmoradi et al., 2016) کرد ذکر گذاران سرمایه به اندازکنندگان پس از

 تااجران،  گاذاری  سرمایه اجاز  و اعتبارات تخصیص اندازها، پس جایی جابه مالی، دماتخ تأمین

 Zobeiri) شوند اقتصادی توسعه و مناب  تخصیص بهبود اطیعات، انتقال تسری  باعث توانند می

and Motameni, 2021.) بخاش  ماالی  تاأمین  با ،سو ی  از ،کشور هر در مالی توسعه ،واق  در 

 تقاضاا  ایجااد  با ،دیگر سوی از و کند می فراهم را عرضه بخش در رشد برای تزم شرای  ،تولید

 (.Neanidis and Savva, 2013) آورد مای  پدیاد  را تقاضاا  بخاش  رشد ،مالی محصوتت برای

 خاادمات ییآکااار و تیاافیک ،تیااکم ،آن یطاا کااه یناادیفرآ از اساات عبااارت یمااال توسااعه

 و هاا  تیا فعال از یاریبسا  انیا م تعامال  گرانیا ب ماالی  توساعة  همچناین،  .اباد ی می بهبود ی گر واسطه

 ییتواناا  زمینه این در رت افتهی توسعه یکشورها به یمال نظام که آنجا از (.Zhao, 2017) ستنهادها
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 رشاد  ریمسا  در کشاورها  گوناه  ایان  د،دها  مای  را نظار  ماورد  اقتصااد  در باتتر رشد های نرخ هتجرب

  (.Kim et al., 2020) رندیگ می قرار تر  یسر یاقتصاد

تحقیقروش

 .است یفیتوص ،روش و تیماه لحاظ از و یکاربرد ،هد  ثیح از حاضر، پژوهش

 طی مطالعه مورد یرهایمتغ ت  ت  یبرا افتاد  اتفا  مشاهدات تعداد پژوهش یآمار جامعه

 های سال در آن مقادیر و ریمتغ نوع اساس بر رو، این از و بود ایران در 1397 تا 1391 یها سال

 یتمام بودن دسترس در یا و محاسبه قابل به توجه با همچنین، و شد فیتعر تر پیش که یادشد ،

 با و  دسترس در های نمونه روش هب یریگ نمونه ،یآمار جامعه در استفاد  مورد یرهایمتغ

 صورت ییدارا و اقتصاد وزارت و رانیا یمرکز بان  دوم دست های نمونه از گیری بهر 

 گردآوری برای .بود مطالعه مورد یها سال یفصل های داد  شامل نمونه حجم و گرفت؛

 از ابتدا حاضر، ةمطالع در ترتیب، بدین شد. استفاد  ای کتابخانه روش از ،پژوهش های داد 

 همبستگی ضریب و پراکنش نمودار ها،متغیر نمودار ترسیم برای استنباطی و توصیفی آمارهای

 مطالعات در که کرد مشاهد  توان می ،تجربی مطالعات به توجه با ،ادامه در و شودمی استفاد 

 از سپس، ؛شودمی استفاد  تابلویی هایاد د یا مقطعی هایداد  از بیشتر ،مشابه صنعتی بین

 ایبر متحر  نیانگیم روش و فولر -یكید واحد شهیر آزمون شامل یاقتصادسنج یها روش

 روش ای و وسیلیوسی -وهانسونی یها روش از ،همچنین و ارز نرخ های نوسان برآورد

 رهایمتغ واحد شهیر تعیین برای ییمانا اساس بر یعیتوز های وقفه با یبردار یونیخودرگرس

 و ها نوسان بروز در متعدد عوامل داخلت ،یاقتصاد های لیتحل در که آنجا از شود. می استفاد 

 بخش در ،شود می حیصح یریگ جهینت یبرا یمشكیت موجب گا  یاقتصاد یرهایمتغ راتییتغ

 یتجرب مطالعات اساس بر که است شد  یسع ،یدیکل و مهم یرهایمتغ کردن وارد و یساز مدل

 د.شو یمعرف و استخرا  سبمنا مدل ،ینظر چارچوب اساس بر و گذشته
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 اقتصادیرشدنرخرگرسیونیمدل

  بار ی  (،Yi) کشاورزی بخش هایوکار کسب اقتصادی رشد نرخ رگرسیونی الگوی

 بار ی  و (1) رابطه قالب در (Xi) نترلک متغیرهای بردار و (πt) تورم نرخ اطمینانینا اساس بر

 (2) رابطه قالب در (Xi) کنترل متغیرهای بردار و (Di) مالی توسعه های متغیر اساس بر نیز

 است: شد  داد  نشان زیر صورت هب

Yi=β0+β1 )πt (+β2 ) X i,t)+ε                                      (1)  

Yi =β0+β1 (Di(+β2 (X i,t) +ε (2)                                                                                   

 برابر تورم نرخ و ستها متیق یعموم سطح شیافزا مداوم (لی)م کشش یمعن به ورمت

 مطالعات در است. کنند  مصر  متیق شاخص معموتً که ،متیق شاخص  ی در رییتغ با است

 نرخ نیانگیم در یآمار راتییتغ شامل ،(1) رابطه مطابق ،یتورم ینانینااطم یریگ انداز  هیاول

 (.Rezaeifar et al., 2020) است (3) رابطه صورت به ند یآ تورم

 (3)                                                                                           𝜋𝑡−𝜋𝑡
𝑒

𝜋𝑡
=

تورم پیش  بینی نشد 

𝜋𝑡
 

 در تورم ینانینااطم شاخص عنوان به تورم به نشد  ینیب شیپ تورم نسبت حاضر، پژوهش در

 اختی  اساس بر ،یكی ؛دیرگ می انجام صورت دو به πt تورم نرخ محاسبة و شود می گرفته نظر

1کنند  مصر  قیمت شاخص سطح
cpi  (نقطه به نقطه) تمیلگار اساس بر ،یگرید و cpi. πt

e (نرخ 

 «قبل دور  تورم» و «روند» ،«پرسكات - یهادر لتریف» روش سه اساس بر خود که ،ی(انتظار تورم

 روند و قبل دور  تورم روش دو از حاضر، پژوهش در البته .(Soheili et al, 2012) دیآ می دست به

 و « ی» با  ی از تر بزرگ ریمقاد ،ها روش این یمبنا بر ینانینااطم محاسبه در است. شد  استفاد 

 از مالی توسعه های سیاست ثباتی بی تأثیر بررسی برای شوند. می نیگزیجا «صفر» با یمنف ریمقاد

                                                                                                                        
1. Customer Price Index (CPI) 
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 قالب در رگرسیون الگوی شود. می استفاد  پویا تابلویی های داد  برای یافته تعمیم گشتاورهای الگوی

 :است زیر صورت به (4) رابطه

Yi.t-yi, t-1= (α -1) yi, t-1+ βGi, t+ δFDi.t+ γFFi, t+µ t,i (4)       

 مالی واسطه معیار FDi.t ،(ثابت قیمت به) سرانه داخلی ناخالص تولید رشد نرخ Y ،آن در که

 نااطمینانی شاخص FFi,t ،داخلی ناخالص تولید به نسبت داخلی خصوصی بخش اعتبارات شامل

 داخلی خصوصی بخش اعتبارات رشد میانگین انحرا  صورت به شد  محاسیه مالی توسعه

 نرخ و دولت انداز  شامل کنترل متغیر  X i,t ی،جزئ خطای µt,i ،داخلی ناخالص تولید به نسبت

 شوند. می بیان لگاریتمی صورت به ها داد  همگی ،تأثیرات تعدیل برای .است تورم

کشاورزیهایوکارکسبیاقتصادرشد

 خدمات و کاتها تولیدات ارزش کل از است عبارت (GDP) داخلی ناخالص تولید

 پژوهش در .سال( ی  )معموتً خاص یزمان ةدور ی  طی بازار قیمت به کشور ی  در نهایی

 ینیفرآکار و اشتغال میزان گرفتن نظر در با و کشاورزی صنعت بخش برای GDP فق  حاضر،

 .است  شد گرفته نظر در بخش این در

 یافت نیز وارداتی کاتهای صادرات، حتی و گذاری سرمایه مصر ، در که آنجا از

 دست هب داخلی ناخالص تولید ،یادشد  اقیم جم  از واردات رقم کل کردن کسر با ،شود می

 ،خیصه طور به باشد. تولید روش از شد  محاسبه داخلی ناخالص تولید معادل باید که ،آید می

 آید: می دست هب زیر رابطه از سرانه داخلی ناخالص تولید رشد نرخ ،نهایی هزینه روش در

Y=CP+CG+I+(X-M) (5)      

 CP ،ینیفرآکار و اشتغال بر تأکید با کشاورزی صنعت داخلی ناخالص تولید Y ،نآ در که

 I ،دولت سوی از یکشاورز محصوتت مصر  CG ،کشاورزی محصوتت خصوصی مصر 
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 بخش صادرات X ،(کشاورزی بخش در ناخالص گذاری سرمایه) ناخالص سرمایه تشكیل

 تنها ،فرینیآکار و اشتغال نقش دادن نشان برای .است کشاورزی بخش واردات M و کشاورزی

 از .اند شد  لحاظ کشاورزی بخش در اشتغال ایجاد یا و یفرینآکار پیشینة با صنایعی و ها شرکت

 محاسبات از ،نبود  فرینیآکار یا اشتغال مولد که )خانوادگی( خرد خصوصی بخش ،رو این

 است. شد  حذ 

بحثونتایج

 است، «وابسته متغیر توزی  بودن نرمال» رگرسیون مدل مفروضات از یكی که اآنج از

 شد  استفاد  1برا -جار  آزمون از ،منظور بدین که گرفته قرار بررسی مورد موضوع همین

 .است نرمال ها داد  توزی  که است این صفر فرض ها، داد  توزی  بودن نرمال آزمون برای است.

 پذیرفته صفر فرض باشد، درصد پنج از تر بزرگ آزمون این اساس بر شد  ارائه احتمال چنانچه

 شد ، برآورد  Eviewsافزار نرم توس  که محاسباتی نتایج شود. می رد ،صورت این غیر در و

 .است حاضر پژوهش متغیرهای همه بودن نرمال دهندة نشان

پژوهشمتغیرهایتوصیفیهایآماره-1جدول

داریمعنیآمارهبراجارکآمارهمعیارانحرافکمترینبیشترینمیانهمیانگین متغیر

یاقتصادرشد

وکسب

کارهای

 کشاورزی

RG 2498/4  2566/4 6025/7 2556/3 871/1 4/3652 0001/0 

نرخنااطمینانی

 تورم
RCPI 458/30 348/29 0722/39 012/22 37010/11 0/6752 0001/0 

ثباتیبی

هایسیاست

 مالیتوسعه

FDL 4569/0 7525/0 98653/0 5965/0 45962/0 1/3268 0001/0 

 پژوهش هاییافته :مأخذ

                                                                                                                        
1. Jarque-Bera 
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 متغیرهاای  ایساتایی  فارض  بار  مبتنی زمانی هایسری اقتصادسنجی و اقتصادی سازی مدل

 و اسات  ثابات  زماان  طول در متغیرها واریانس و میانگین، فرضاین  اساس بر است. زمانی سری

 زماانی  ساری  متغیار  از مقادار  دو هار  باین  کوواریاانس  ،همچناین  و باود  خواهاد  زمان از مستقل

 ایساتایی  آزمون های روش از یكی دارد. بستگی دو این بین زمانی فاصلة به تنها )اتوکوواریانس(

 ریشاه  و ایساتایی  بررسای  بارای  لحاظ، ین؛ و بداست 2فولر -دیكی 1واحد ریشه آزمون یا مانایی

 نشان ها داد  آماری خواص بررسی است. شد  ستفاد ا 3یافته تعمیم فولر -دیكی آزمون از ،واحد

 بار  هاا شاو   ،پاس  ؛باشندمی واحد درجه از انباشته مدل، در موجود متغیرهای کلیه که دهدمی

 داد  تغییر را متغیرها پایدار روند و گذاشته جای بر پایداری اثرات متغیرها زمانی هایسری رفتار

 باه  نسابت  بایاد  ابتدا برداری، خودرگرسیون مدل کارگیری به منظور به حاضر، پژوهش در است.

 هاا  آزماون  تارین  رایاج  از یكای  .شاود  اقادام  متغیرها نامانایی یا مانایی بررسی و متغیرها شناسایی

 باا  ،نهایات  در و گرفتاه  انجاام  گیاری  تفاضال  بار ی  با که است یافته تعمیم فولر -دیكی آزمون

  .  استشد تأیید گیری تفاضل بار ی  با هاداد  مانایی ،درصد 95 احتمال

تحقیقیرهایمتغییماناآزموننتیجه-2جدول

 گیریتفاضلباریکبا !!!سطحدر 

 متغیرها
فولر-دیکیآمارهمقدار

 (ADF)یافتهتعمیم
احتمال

ییمانا

نامانایییا

فولر-دیکیآمارهمقدار

 (ADF)یافتهتعمیم
 احتمال

ییمانا

 نامانایییا

RG 3970/2- 3724/0 مانا 0./0095 -6136/4 نامانا 

RCPI 0138/3- 1475/0 مانا 0/0000 -2924/13 نامانا 

FDL 6901/1- 7267/0 مانا 0015/0 -2167/5 نامانا 

 پژوهش هاییافته مأخذ:

                                                                                                                        
1. unit root 

2. Dicky-Fuller 

3. Augmented Dicky-Fuller (ADF) 
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 بین همبستگی ةرابط تحقیق، متغیرهای پایایی بررسی و ها داد  آماری توصیف از پس

 و نوع تعیین برای آماری ابزاری همبستگی تحلیل .گرفت قرار آَزمون مورد پژوهش متغیرهای

 بین همبستگی ضرایب ،طورکلی به .است دیگر کمی متغیر ی  با کمی متغیر ی  ةرابط ةدرج

 ی  همبستگی ضریب .باشد منفی یا مثبت تواند می متغیر دو بین رابطه و کنند می تغییر +1 تا -1

 متغیر دو وابستگی میزان ،باشد تر نزدی  ی  به همبستگی ضریب هرچه ؛است متقارن رابطه

  .عكسبر و است بیشتر

 متغیرهابینهمبستگیبررسینتیجه-3جدول

 RG RCPI FDL

RG 1   

RCPI 079/0- 1  

FDL 685/0 853/0- 1 

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 انجام خودرگرسیون شرطی ناهمسانی واریانس های مدل ارائه برای ARCH آزمون

 است. د آم 4 جدول در آن نتایج که شد ،

ARCHآزموننتیجه-4جدول

Prob t-statistic معیارانحراف ضرایب متغیر

020/0 36/2- 004/0 11/0- c 

0001/0 64/10 06/0 692/0 Ar(5) 

0001/0 24/29- 03/0 893/0- Ma(5) 

 واریانسیناهمطریقاززمانیسریدرARCHآثاروجودبررسی

002/0 13/3 140/0 439/0 RESID^2(-1) 

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 آزمون به توجه با و بود  دار معنی مربوط ضرایب پیداست، 4 جدول از که گونه همان

 از ناشی  کشاورزی هایوکار کسب اقتصادی رشد سازی مدل به توان می حال ،گرفته انجام

  پرداخت. مالی توسعه های سیاست ثباتی بی و حقیقی تورم نااطمینانی در ناهمسانی واریانس

 تار  بازرگ  بحرانای  کمیات  مطلاق  قادر  از آزماون  آمار  مطلق قدر اگر  ،5 جدول مطابق

 یا   وجاود  ،مدل در موجود متغیرهای تمامی برای شود. می رد واحد ریشه وجود فرضیه باشد،

 ساطح  بارای  فاولر  -دیكای  واحاد  ریشاه  آزماون  باا  تاوان  مای  ،رو این از شد. پذیرفته واحد ریشه

 در ماالی  توساعه  و تاورم  نااطمیناانی  تقاضاای  تااب   تخماین  نتایج از حاصل پسماندهای های داد 

 در شاد   محاسابه  پسماند جمله که دهد می نشان آزمون این برد. پی آن انباشتگی درجه به  ایران،

 واحاد  ریشاه  آزماون  باه  نیازی و است ساکنسخن،  دیگر به و صفر مرتبه از انباشته ها داد  سطح

 .حكایت دارد مدل انباشتگی هم موضوع از این و ؛نیست آن تفاضل در

هادادهاولتفاضلوهادادهسطحفولر-دیکیواحدریشهآزموننتیجه-5جدول

کینونمکبحرانیمقادیر
متغیر ADFآماره

درصد10درصد5درصد1

62/3-

64/3-

64/3-

94/2- 

95/2- 

95/2- 

61/2- 

61/2- 

61/2- 

04/2- 

63/0- 

55/2- 

RG 

RCPI 

FDL 

62/3-

64/3-

64/3- 

94/2- 

95/2- 

95/2- 

61/2- 

61/2- 

61/2- 

42/3- 

51/5- 

34/3- 

D(RG) 

D(RCPI) 

D(FDL) 

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 و یا   درجاه  از انباشاته  مادل  متغیرهای تمامی ،گرفته انجام های آزمون طبق کهاز آنجا 

 روش از اساتفاد   باا  ،رو ایان  از ؛ناد ا انباشاته  هام  متغیرها ،است صفر درجه از انباشته پسماند جمله

 زماانی  ساری  متغیرهاای  ساطح  بار  باودن  کاذب از هراس بدون را رگرسیون توان می ،جمعی هم

 اساتفاد   یوسایلیوس  و یوهانسون نمایی درست حداکثر روش از حاضر، پژوهش در کرد. برآورد
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 جمعای  هام  باردار  تا   وجود و بودن نرمال فرض به وابسته گرنجر و انگل آزمون زیرا شود، می

 داشاته  وجاود  جمعای  هام  باردار  ی  از بیش است ممكن چندمتغیر  مدل در که حالی در ،است

 اسات.  بیشاتر  گرنجار  و انگال  آزماون  از یوسیلیوس و یوهانسون آزمون قدرت و همچنین، باشد

 حاداکثر  آزماون  ،یعنای  آن هاای  آزمون از ،یوسیلیوس و یوهانسون جمعی هم آزمون انجام برای

 و جمعای  هام  بردارهاای  بارآورد  و تشاخیص  از پاس  شاود.  مای  استفاد  اثر آزمون و ویژ  مقدار

 باودن  دار معنای  ،(LR) نماایی  راست حداکثر نسبت آزمون از استفاد  با بردارها، این سازی نرمال

 انتخااب  ماورد  در آماد ،  دست به نتایج اساس بر و سرانجام، گیرد؛ می قرار بررسی مورد ضرایب

 زماانی  هاای  ساری  بار  مبتنای  حاضر مطالعة که آنجا از .شود می گیری تصمیم مدل در هاآن نهایی

 خودرگرسایون  مدل در ویژ  مقدار حداکثر و اثر آزمون از استفاد  برای است، فصلی صورت به

 آکائیا   معیاار  اسااس  بار  ،6 جادول  طباق  شاود.  مای  مشاخص  هاا  وقفه تعداد (،VAR) برداری

 در ماالی  توساعه  های سیاست ثباتی بی و تورم نرخ ینانینااطم مدل برای «ی » بهینة وقفة ،شوارتز

 .است شد  گرفته نظر
بهینهوقفةتعیینآزموننتیجه-6جدول

(AIC)آکائیک(SC)شوراتز(AIC)آکائیک(SC)شوراتز

درجه سیاستثباتیبی

مالیتوسعه

سیاستثباتیبی

مالیتوسعه

نااطمینانی

تورمنرخ

نااطمینانی

تورمنرخ

86/1812/18 76/20 48/20 1 

11/1921/18 1/21 77/20 2 

93/184/18 89/20 6/20 3 

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 و ویاژ   مقادار  حاداکثر  آزماون  از ،جمعای  هام  بردارهاای  تعداد کردن مشخص منظور به

 برابار  در را جمعی هم بردار ρ وجود ویژ  مقدار حداکثر و اثر آزمون شود. می استفاد  اثر آزمون

 زماانی  جمعای  هام  باردار  ρ وجاود  دهد. می قرار آزمون مورد جمعی هم بردار ρ+1 مقابل فرضیة

 باشد. تر کوچ  آن بحرانی مقدار از اثر و ویژ  مقدار حداکثر آزمون آمارة که شود می پذیرفته
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 اعاداد  اسات.  شاد   ارائاه  ویاژ   مقدار حداکثر آزمون برای و اثر آزمون برای آمد  دست هب نتایج

 مادل  بارای  درصاد  95 اطمیناان  ساطح  در را جمعای  هام  باردار  یا   وجود 8 جدول در مندر 

 و 07/54بحرانای  مقدار از آزمون آمارة کمیت زیرا، دهد می نشان مالی توسعه و تورم ینانینااطم

 جمعای  هام  بردارهاای  تعاداد  ویژ  مقدار حداکثر آزمون است. بیشتر درصد 95 سطح در 09/55

 آماارة  کمیات  زیارا  کناد،  مای  تعیین جمعی هم بردار ی  نیز مالی توسعه و تورم ینانینااطم برای

 آنجا از .است تر بزرگ درصد 95 سطح در 11/33 و 8/34 بحرانی مقدار از آن به مربوط آزمون

 توصایه  یوسایلیوس  و یوهانساون  اسات،  تاری  قااط   مقابال  فرض ویژ  مقدار حداکثر آزمون که

 یا   حاداقل  وجاود  ،بنابراین شود. استناد آزمون این نتایج به ،بروزتناقض موارد در که کنند می

 شود. می یدیتأ جمعی هم بردار
اثرآزموننتیجه-7جدول

بحرانیسطح

درصد5

آزمونآماره

هایسیاستثباتیبیاثر

مالیتوسعه

بحرانیسطح

درصد5

آزمونآماره

تورمنرخینانینااطماثر

فرض

صفرمقابل

09/5536/97 07/54 79/97 = 1r = 0r 

17/4116/32 19/35 19/31 = 2r ≤ 1r 

36/2136/12 26/20 98/11 = 3r r ≤ 2 

04/932/5 16/9 74/4 = 4r r ≤ 3 

 پژوهش هاییافته مأخذ:

ویژهمقدارحداکثرآزموننتیجه-8جدول

بحرانیسطح
درصد5

آزمونآماره
هایسیاستثباتیبیاثر

مالیتوسعه

بحرانیسطح
درصد5

آزمونآماره
نااطمینانیاثر

تورمنرخ

فرض
صفرمقابل

11/3306/68 8/34 6/66 = 1r = 0r 
02/2971/20 54/28 21/19 = 2r ≤ 1r 

91/2389/7 29/22 23/7 = 3r r ≤ 2 

52/1695/4 89/15 74/4 = 4r r ≤ 3 

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 ،کشاورزی بخش هایوکار کسب اقتصادی رشد بر محدودیت اعمال با ،مرحله این در

 به را زا درون متغیر تعدیل سرعت معادله ضرایب و شودمی برآورد (ECM) خطا تصحیح مدل

 متغیر بر قید اعمال با خطا تصحیح مدل برآورد نتایج کند.می گیریانداز  تعادل سمت

 است. د آم 9 جدول در یمال توسعه و تورم ینانینااطم

VECMمدلبرآوردنتایج-9جدول

متغیر
طمینانیانا

تورمنرخ
هایسیاستثباتیبی

مالیتوسعه
اقتصادیرشد

کشاورزیهایوکارکسب

 VCM ضریب
13/1- 

(85/4-) 
33/0- 

(68/2-) 
73/0 

(51/2-) 

(-1))  D(RCPI 
07/0- 

(36/0-) 
28/0 

(39/3) 
68/0 

(98/2) 

D(RCPI (-2))  
58/0 

 (21/0) 
23/0 

(36/3) 
10/0 

(63/0) 

D(FDL (-1)) 
28/0 

(79/0) 
45/0 

(35/3) 
28/0- 

(78/0-) 

FDL (-2))  D( 
69/0 

(68/2-) 
55/0 

(27/2-) 
19/0 

(66/0) 

D(RG (-1))  
06/0- 

(18/0-) 
07/0- 

(8/0-) 
19/0- 

(64/0-) 

(-2))   RG  D( 
45/0- 

(31/1-) 
09/0 

(65/0-) 
47/0- 

(53/1-) 

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 واکنش -ضربه تواب  از ،متغیرها بین رابطه تحلیل برای توانمی، VCEM برآورد از بعد

 تفسیر آسان VAR مدل در که دهند را توضیح می نقاطی آنی، واکنش تواب  کرد. استفاد 

 نرخ نااطمینانی ،کشاورزی هایوکار کسب اقتصادی رشد متغیرهای نتایج به توجه با. شوند نمی

 بین بلندمدت رابطه وجود بر دتلت که ،ندا انباشته هم مالی توسعه های سیاست ثباتی بی و تورم

 از یكی زیرا ،است CEM آمار  داری معنی VCEM مدل در مهم نتیجه دارد. متغیر سه این
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 روش از است، زمانی های سری هاداد  چون و متغیرهاست بین رابطه بررسی پژوهش فرضیات

 این دهند  نشان ضریب بودن دار معنی .شود می استفاد  VCEM مدل بر مبتنی سمیز -گرنجر

 و و تورم نرخ ینانینااطم ،کشاورزی بخش هایوکار کسب اقتصادی رشد خطاهای که است

 شوند.می تصحیح تعادل سوی به مالی توسعه های سیاست ثباتی بی

 ی  حداقل که است آن از حاکی آمد ، 10 جدول در آن نتایج که انباشتگی هم آزمون

 و تورم نرخ نااطمینانی کشاورزی، هایوکار کسب اقتصادی رشد بین تعادلی بلندمدت رابطه

 متغیرها بین علیت رابطه آزمون ،بیشتر بررسی برای دارد. وجود مالی توسعه های سیاست ثباتی بی

 بین تعلی رابطه آزمون برای روش ترین معمولی گرنجر علیت آزمون .شودمی انجام

 سیمز -گرنجر علیت زمونآ از ،باشند انباشته هم و نامانا متغیرها که صورتی در اما ،متغیرهاست

 که کندمی کم  آزمون این شود.می استفاد  است، استوار خطا تصحیح مدل مبنای بر که

 علیت رابطه تأیید یمعن به صفر فرضیه رد .انجام شود بلندمدت و مدت کوتا  علیت آزمون

 .ستمتغیرها بین مدت کوتا  علیت رابطه تأیید یمعن به مقابل فرضیه رد و متغیرها بین بلندمدت

 a1 خطا تصحیح جمله ضرایب بودن صفر آزمون ،واق  در ،متغیر دو بین بلندمدت علیت بررسی

 پنج درصد داری معنی سطح در t آمار  از ،فرضیه این آزمودن برای است. VECM مدل در

 بود. خواهد مقابل فرضیه تأیید یمعن به صفر فرضیه رد عدم شود.می استفاد 
سیمز-گرنجرآزموننتیجه-10جدول

متغیر
بلندمدت مدتکوتاه

نتیجهآمارهنتیجهآماره

 رد 184/0 قبول 23/5 مالی توسعه های سیاست ثباتی بی وکار کسب اقتصادی رشد

 رد -154/0 قبول -52/5 وکار کسب اقتصادی رشد تورم نرخ ینانینااطم

 قبول 25/33 رد 99/2 تورم نرخ ینانینااطم مالی توسعه های سیاست ثباتی بی

 رد 154/0 قبول -19/6 وکار کسب اقتصادی رشد مالی توسعه های سیاست ثباتی بی

 قبول 25/33 رد 45/3 تورم نرخ ینانینااطم مالی توسعه های سیاست ثباتی بی

 رد 184/0 قبول 95/6 مالی توسعه های سیاست ثباتی بی تورم نرخ ینانینااطم

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 دوطرفاه  علیات  رابطاه  یا   ،مدت کوتا  در ،است مشخص 10 جدول در که گونه همان

 هاای  سیاسات  ثبااتی  بای  و تاورم  نارخ  نااطمینانی کشاورزی، هایوکار کسب اقتصادی رشد میان

 باه  کشااورزی  هاای وکار کساب  اقتصادی رشد از طرفه ی  رابطه ی  دارد. وجود  مالی توسعه

 بااز   در کاه  اسات، بادین معنای    برقارار  تورم نرخ نااطمینانی و مالی توسعه های سیاست ثباتی بی

 موجاب   کشااورزی  صانعت  اقتصاادی  رشاد  و تاورم  نرخ ینانینااطم افزایش مدت، کوتا  زمانی

 علیات  رابطاه  دو هام  بلندمادت  در شاود.  مای  ماالی  توساعه  هاای  سیاسات  ثباتی بی بیشتر افزایش

 و ماالی  توساعه  هاای  سیاسات  ثبااتی  بی به کشاورزی هایوکار کسب اقتصادی شدر از طرفه ی 

 در ،رو ایان  از دارد. وجاود  ماالی  توساعه  هاای  سیاست ثباتی بی به تورم نرخ ینانینااطم از دیگری

 اقتصاادی  رشاد  و ماالی  توساعه  هاای  سیاسات  ثبااتی  بای  باین  علیات  رابطاه  گوناه  ، هیچبلندمدت

 زماانی  بااز   در کاه  گفات  تاوان مای  ،نتیجاه  در نیسات.  برقرار  کشاورزی بخش هایوکار کسب

 کشااورزی  هاای وکار کساب  اقتصادی رشد بر  مالی توسعه های سیاست ثباتی بی ،1397تا  1391

 و شاد  مشاخص  یرهاا متغ ینبا  یات عل رابطاه  جهات  تنها ،یقبل بخش در است. نداشته زیادی تأثیر

 باا  اماا  .یاماد ن دسات  هبا  یات عل رابطه در یرمتغ هر تأثیر یزانم و یاییپو خواص مورد در یاطیعات

 درجاه  و بررسی را علیت رابطه نسبی قدرت توان می ،(VDSC) یانسوار یهتجر روش از استفاد 

 متغیرهاای  باه  واردشد  هایتكانه سهم روش، این از استفاد  با د.کر محاسبه را متغیرها زای برون

 ینباد  .دشاو  مای  مشاخص  بلندمدت و مدت کوتا  متغیر  ی  بینی پیش خطای واریانس در مدل،

 .شاود  مای  یاری گ اناداز   زمان طول در الگو یگرد متغیرهای تییراتغ روی یرمتغ هر سهم ،یبترت

 نتاایج  طباق  .دهاد  مای  نشاان را  ساله هفت یزمان دور   ی برای یانسوار یهزتج یجنتا 11 جدول

 در را مقادار  بیشاترین  هاا  ایان سیاسات   ثبااتی  بی توجیه در مالی توسعه های سیاست آمد ، دست هب

 کمی اخر های سال در تدریج به و شود می اضافه میزان ین، بدزمان گذشت با که دارد زمان طول

 رشاد  ساهم  ،هفاتم  دور  در که یا گونه ، بهشود می افزود  متغیرها سایر نقش بر یابد و می کاهش

 میاانی  هاای  دور  در ،بناابراین  رسد. می درصد 76 به  کشاورزی بخش هایوکار کسب اقتصادی

 کام   هاا وکار کساب  اقتصاادی  رشد بر توضیحی متغیرهای ثباتی بی تأثیر سهم ،تكانه ی  اعمال
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 توزیا   از ناشای  مشاكیت  و اقتصاادی  هاای  تحاریم  آمد وجود هب های نوسان اصلی عامل و بود 

 افازایش  مادل  متغیرهاای  ساایر  نقش تدریج به ؛ امااست برجام پسا های تحریم و نقدی های یارانه

 درصاد  هجاد   باه  سااله  هفات  دور  پایاان  در تاورم  نارخ  نااطمیناانی  سهم که ایگونه به یابد، می

 .رسد می

واریانستجزیهنتیجه-11جدول

دوره
انحراف

معیار

هایوکارکسباقتصادیرشد

کشاورزیبخش

نااطمینانی

تورمنرخ

هایسیاستثباتیبی

مالیتوسعه

105/0 81/71 00 00 

212/0 75/77 51/16 25/3 

317/0 65/82 19/21 79/2 

419/0 83/92 16/14 31/2 

519/0 03/82 77/11 69/1 

621/0 15/86 88/12 71/1 

721/0 36/76 14/18 39/1 

 پژوهش هاییافته منب :

پیشنهادهاوگیرینتیجه

 کااهش  باعاث  تاورم  نارخ  ینانینااطم شیافزا مدت کوتا  در پژوهش های افتهی به توجه با

 و تاورم  نارخ  ریا متغ دو نیبا  یناان ینااطم .شود می یکشاورز بخش یهاوکار کسب یاقتصاد رشد

 ریا متغ دو نیا ا از یكا ی در یناان ینااطم وجود و است بود  ریپذ تیسرا کارو کسب اقتصادی رشد

 یناان ینااطم جینتاا  اسااس  بار  د.شاو  مای  محساوب  گار ید ریا متغ در یناان ینااطم جااد یا بارای  یمنبع

 مطالعاه  ماورد  بااز   در مختلف یزمان مقاط  در وکار کسب اقتصادی رشد و تورم نرخ رهاییمتغ

 د ید وکار کسب اقتصادی رشد و تورم نرخ ریمتغ دو نیب دارییپا یهمبستگ است. بود  زمان هم

 گاار،ید یزمااان مقاااط  یبرخاا در و مثباات و دیشااد یهمبسااتگ ،مقاااط  از یبرخاا در ؛شااود ینماا

 ویاژ   باه  ریمتغ دو نیا نیب یمنف یهمبستگ متوس  طور به یول است، بود  دیشد و یمنف برعكس،
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 جینتاا  باا  راساتا  هام  هاا  افتاه ی نیا ا شاود.  مای  د یا د باتسات،  ریمتغ دو ینانینااطم که ییها دور  در

 باه  منجار  و افتاه ی شیافازا  تاورم  نرخ ینانینااطم تورم شیافزا با که دهد می نشان گرید قاتیتحق

 Rajabi and) شاد   یکشااورز  یهاا وکار کساب  در یخصوصا  بخاش  گاذاری  سرمایه کاهش

Tajuddin, 2015; Mohammadi et al., 2013) رشاد  نارخ  بار  بلندمدت یمنف اثر مسئله نیا و 

 رشاد  بار  تاورم  نارخ  یناان ینااطم تاأثیر  ،بناابران  اسات.  داشاته  کشاور  یکشاورز صنعت یاقتصاد

 .(Piriaei and Dadvar, 2011; Golmoradi et al., 2016) است یمنف هاوکار کسب یاقتصاد

 یاقتصااد  رشاد  و یماال  توساعه  هاای  اسات یس یثباات  یبا  نیبا  یعلا  رابطه شتریب یقبل های پژوهش

  یا  ،مادت  کوتاا   در که داد نشان حاضر پژوهش اما .دادند نشان بلندمدت در را هاوکار کسب

 یهاا وکار کساب  یاقتصااد  رشاد  و یماال  توساعه  هاای  استیس یثبات یب نیب دوطرفه تیعل رابطه

 یماال  توسعه های استیس یثبات یب نیب یعل ای رابطه ،بلندمدت در و دارد وجود یکشاورز بخش

 دیا تول تمیلگاار  ،بلندمادت  در .سات ین برقارار  یکشاورز بخش یهاوکار کسب یاقتصاد رشد و

 گرنجاری  علات  مطالعاه،  ماورد  یماال   توساعه  هاای  شاخص و نفت بدون یواقع یداخل ناخالص

 تیا عل ةرابطا  اقتصاادی  رشاد  و یماال  توساعه  شااخص  انیا م ،مادت  کوتاا   در .اند نبود  گریكدی

 .است داشته وجود دوطرفه گرنجری

نیااز همچااون نتااایج مطالعااة گلماارادی و همكاااران    ضااراح پااژوهش جینتاااباار اساااس 

(Golmoradi et al., 2016،) اقتصاادی  رفتارهاای  رییا گ شاكل  در ییسازا  باه  سهم ها ینانینااطم 

 ای گوناه  به ،دارند یکشاورز بخش کنند دیتول ویژ  به و کنند  مصر  از اعم اقتصادی کنشگران

 باه  قادر و شوند می مشكل دچار خود های رییگ میتصم در ، این کنشگرانها ینانینااطم بر اثر که

 هاای  بنگاا   دیا تول ناد یفرآ رو، نیساتند و از ایان   خاود  یآتا  هاای  تیا فعال زییا ر برنامه و ینیب شیپ

 بار  تاورم  یمنفا  تاأثیر  نكهیا به توجه با (.Rajabi and Tajuddin, 2015شود ) می مختل اقتصادی

 از تاوان  مای  اباد، ی مای  کاهش یساختار شكست از کمتر سطوح در یکشاورز صنعت یاقتصاد رشد

 را تاورم  نرخ ،یاساس و عمد  یکاتها یبرا ینیتضم متیق جادیا و متیق تیتثب استیس اعمال قیطر

 (.Fathizadeh et al., 2021) ردیا گ قارار  یساختار شكست نقطه از تر نییپا که دکر کنترل یا گونه به



 119، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

92 

  یماال   هاای  اسات یس و  یپاول   تزم یابزارهاا   اتخااذ  طریاق  از تاوان  مای  کاه  رسد می نظر به ،نیچنهم

 Abunouri)کارد    فاراهم  را  رانیا ا  های  تاورم در  کنترل هدفمند نرخ یتزم برا  یشرا، آن مكمل

and Teymouri, 2014) باه  نسابت  یعماوم  اعتمااد  جااد یا و یمرکاز  بان  استقیل همچنین،؛ 

 ،یپاول  هاای  استیس در یداریپا و ثبات جادیا و یساز شفا  قیطر از کشور یپول نظام عملكرد

 ,Zhao) رود می شمار به تورم های نرخ کنترل در مؤثر عوامل از ،دولت یمال نظام تعدیل با همرا 

 Dolca and) نیز همچاون نتاایج برخای دیگار از مطالعاات      حاضر پژوهشبر پایة نتایج  (.2017

Nicolov, 2013; Gollin, 2010; Kim et al. 2020) ،هاای ماالی شافا  باا کااهش       اسات یس

 خواهاد مین ماالی  أانداز و تساهیل تا   های مبادتتی و دسترسی به اطیعات باعث تجهیز پس هزینه

در حاالی کاه    ،دشو تر می گذاری و رشد اقتصادی سری  خود باعث افزایش سرمایه ةنوب به که شد

 .وکارها دارد در این بخش تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کسب یثبات یبو  ها نوسان

 رشاد  کااهش  ،آن دنباال  هبا  و ماالی  بحران آمدن پدید باعث مالی كنندگیش که آنجا از

 از دولات  مالی لئمسا بودن حساس دلیل به که کند می شنهادیپ حاضر پژوهش ،شود می اقتصادی

؛ دکناا اجتنااب  اقتصااادی بیشاتر  توسااعه و هاا  زیرسااخت  کااردن فاراهم  از قباال ماالی  آزادساازی 

 رشاد  و یکشاورز محصوتت صادرات افزایش و بیشتر خارجی گذاری سرمایه جذب همچنین،

 از یاریبسا  ،یطرفا  از گیارد.  قارار  مسائوتن  دساتورکار  در تجاری آزادسازی قیطر از اقتصادی

 بااه نساابت یتاار نییپااا یا هیساارما ازیاان یعاایطب مناااب  و یکشاااورز بخااش یهاااوکار کسااب

 یمحیطا  ستیز و یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد در را یتر  یسر مناف  و رنددا یصنعت یهاوکار کسب

 یکشااورز  بخاش  یهاوکار کسب که یاشتغال زانیم ،به دیگر سخن .کنند یم جادیا جامعه یبرا

 واحاد  هار  که است یاشتغال حجم از شتریب کند، یم جادیا هیسرما واحد هر یازا به یعیطب مناب  و

 و رشاد  یراساتا  در دولات  کاه  دشو می شنهادیپ ن،یبنابرا .بردارددر خدمات و صنعت در هیسرما

 هاای  کاارگرو   ،کار نیا یبرا و داشته باشدژهیو اهتمام یکشاورز بخش یهاوکار کسب توسعه

  دهد. لیتشك ژ یو یتخصص
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 نسابت  یکمتر هیسرما به یکشاورز بخش در افزود  ارزش واحد  ی جادیا که از آنجا

 میتحار   یشارا  مقابال  در یشاتر یب ثبات از یکشاورز بخش دارد، ازین اقتصاد یها بخش ریسا به

 یکشااورز  بخاش  ،نیهمچنا . اسات  کمتار  یرونا یب تحاوتت  از آن یریاثرپاذ  و بود  برخوردار

 و میمسااتق یوناادهایپ لحاااظ بااه و اول رتبااه در نیپساا میرمسااتقیغ و میمسااتق یوناادهایپ لحاااظ بااه

 یوندهایپ رو، از این دارد. قرار کشور یاقتصاد یها بخش انیم در دوم رتبه در نیشیپ میرمستقیغ

 و ییشاكوفا  در بخاش  نیا ا یاثرگاذار  از یحااک  ها بخش ریسا با یکشاورز نیشیپ و نیپس یقو

 یشات یمع نظام با خود خاص یدگیتن درهم لیدل به ،یکشاورز. است اقتصاد کل در تحر  جادیا

  است. فرهنگ و کشت از یبیترک و داشته یخاص یفرهنگ عدب کشاورزان، یزندگ و

 بخااش هااای ورد آفاار صااادرات توسااعه  راهباارد قیااطر از رانیااا یصاانعت توسااعه ریمساا

 فشاار  و ضیتبعا  ،عمال  در کشاور،  توساعه  کاارگزاران  کاه  است یحال در نیا ؛است یکشاورز

و از  کارد   اعماال  آن در مناساب  و یکااف  یگذار هیسرما از شیپ ،یکشاورز بخش هیعل یادیز

 اند.   بود ناتوان صنعت و یکشاورز نیب ییافزا هم جادیا از اغلب نیز گذاران استیس سوی دیگر،

 یمل اقتصاد یحسابدار نظام باید که توان گفت حاضر، می پژوهش یکل شنهادیپ عنوان به

 «یاقتصااد  یابیارز» شود. وارد محاسبات در یکشاورز بخش خدمات یواقع ارزش و کند رییتغ

 یاقتصااد  یهاا  تیا فعال و هاا  طارح  پنهان و آشكار و نیز آثار میرمستقیغ و میمستق آثار محاسبه به

 .ردیا گ قارار  یاقتصااد  یحساابدار  یمبناا  یاقتصااد   یابیارز محاسبات دیبا رو، ؛ از اینپردازد یم

 داریا پا یاقتصااد  یفضاا  جااد یا و یاصاول  یگذار هیسرما ازمندین یعیطب مناب  و یکشاورز بخش

 و تااورم رفاا  یفااور یهااا اسااتیس نااه ،اساات یتعاااون و یخصوصاا بخااش یناایآفر نقااش یباارا

 یاقتصااد  داریا پا یفضا به ایجاد دولت ، شایسته است کهنیبنابرا .ثبات یب و یمقطع های سیاست

 .کناد  یخاوددار  ثباات  یبا  یماال  توساعه  یهاا  اسات یس از و بپاردازد  بخاش  نیا ا ییشكوفا یبرا

 توساعه  دیا با ،یرهبار  معظام  مقاام  یابیغا  یکشااورز  یکلا  یهاا  اسات یس یراساتا  در ن،یهمچن

 صاورت  تاورم  کنتارل  و یمال و یاقتصاد داریپا های استیس قیطر از یکشاورز بخش یاقتصاد

 یوکارهااا  کسااب توسااعه خصااوص در یلیتفصاا و روشاان یاتیااعمل و یراهباارد  برنامااه  و ردیااگ
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 بخاش  نیبا  وناد یپ تا شود اجرا و نیتدو (یکشاورز دیتول با مرتب  خدمات و  ی)صنا یکشاورز

 .کند دایپ را خود یواقع نقش بخش نیا و شد  تیتقو ها بخش ریسا و یکشاورز
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