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  چکیده
پـذیري  یش رقابتو افزا یدموثري در رشد تولمهم و  نقش تواندمی وريهرهوري اندك است. رشد ببخش کشاورزي ایران، یک بخش سنتی با بهره

مورد بررسی قرار  1353-1390وري کل عوامل تولید بخش کشاورزي در دوره این بخش داشته باشد. در این مطالعه، نقش سرریزهاي تکنولوژي بر بهره
ي با استفاده از دو شاخص سرریز از کانال واردات وري کل عوامل از روش کندریک محاسبه گردید. همچنین سرریزهاي تکنولوژگرفته است. ابتدا بهره

هـاي تـوزیعی   برداري با وقفـه گذاري مستقیم خارجی محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل خود توضیحاي و سرریز از کانال سرمایهکاالهاي سرمایه
)ARDLوري کل بخـش  طه بلندمدت میان سرریزهاي تکنولوژي و بهرهوري کل بخش کشاورزي برآورد گردید. نتایج مطالعه راب)، اثر سرریزها بر بهره

رو وري داشـته اسـت. از ایـن   گذاري مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر بهرهمدت تنها شاخص سرریز از کانال سرمایهکند اما در کوتاهکشاورزي را تأیید می
  هاي الزم، افزایش یابد.یق مهیا نمودن زیرساختشود توانایی جذب علم و تکنولوژي خارجی در بخش کشاورزي از طرپیشنهاد می

 
  واردات، ARDLمدل  اي،کاالهاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی،سرمایه هاي کلیدي:واژه

 

    2 1 مقدمه
بخش کشاورزي و منابع طبیعی به دلیل داشتن نقش حیـاتی در  
تأمین غذاي مورد نیاز کشور، تحقق امنیـت غـذایی، توزیـع مناسـب     

اقتصـادي  هـاي مهـم   جغرافیایی درآمد و توسعه پایدار یکی از بخـش 
رو رشـد بخـش کشـاورزي یکـی از اهـداف      این شود. ازمحسوب می
هاي توسعه اقتصادي کشور بوده اسـت. امـروزه بخـش    تمامی برنامه

 21درصد تولید ناخالص ملی،  14درصد اشتغال،  22کشاورزي بیش از 
گونه تحوالت در  کند، بنابراین هردرصد صادرات غیرنفتی را تأمین می

هاي مختلف اقتصادي کشور ه طور ملموس شاخصهعرصه کشاورزي ب
هاي تولید و عرضه، رشد ). بنابر نظریه37دهد (را تحت تأثیر قرار می

کارگیري عوامـل  شود؛ در روش اول با بهتولید از دو طریق حاصل می
ــا   ــاوري موجــود و در طریــق دوم ب تولیــدي بیشــتر در چــارچوب فن

مدتر تولید و استفاده از عوامل تر و کارآهاي پیشرفتهکارگیري روشبه
 3وريگردد. در واقع روش دوم با مفهوم بهرهتولیدي مؤثرتر ممکن می

هـاي منـابع در بخـش    ). با توجه بـه محـدودیت  4گره خورده است (
کشاورزي (نظیر آب و سرمایه)، امکان رشد اقتصـادي ایـن بخـش از    

بهبود و رشد  پذیر نیست وطریق استفاده بیشتر از عوامل تولید امکان
                                                        

دانشـگاه   ،دانشجوي دکتري گروه اقتصاد کشاورزي و استاد گـروه اقتصـاد   -2و  1
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3- Productivity 

  باشد. وري بهترین روش براي رشد پایدار این بخش میبهره
دلیل وجود وري در بخش کشاورزي ایران بهمتأسفانه سطح بهره 

). یکی 37هاي خاص این بخش، در سطح مناسبی قرار ندارد (ویژگی
هاي بخش کشاورزي در کشورهاي جهان سوم، سنتی بودن از ویژگی

توانند بر رشد کشاورزي است. عوامل متعددي میشیوه تولید در بخش 
وري کل عوامل در بخش کشاورزي تأثیرگذار باشند. بـه لحـاظ   بهره

نظري دو عامل سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه، نقـش اساسـی در   
وري دارند. سرمایه انسانی شـامل ابعـاد متفـاوتی همچـون     رشد بهره

). تحقیـق و  3(آموزش، تخصص، مهارت، تجربـه و سـالمتی اسـت    
گیـري دانـش تولیـد و تکنولـوژي شـود.      توسعه باید منجر بـه شـکل  

وري و نهایتاً رشد اقتصادي تکنولوژي عامل بسیار مهمی در رشد بهره
یابد. منبع است. تکنولوژي از طریق دو منبع داخلی و خارجی ارتقاء می

اي اسـت کـه در   هاي تحقیق و توسـعه داخلی ارتقاء تکنولوژي، هزینه
شـود و از طریـق آن سـطح    داخل یک کشور صـرف تحقیقـات مـی   

یابد. منبع خارجی شامل سرریزهاي تکنولـوژي از  تکنولوژي ارتقاء می
باشد که منجـر بـه رشـد    کشورهاي پیشرفته به داخل یک کشور می

). کشورهاي پیشـرفته سـطح   3شود (وري میتکنولوژي و ارتقاء بهره
از طریق تجارت و واردات کاالهاي فناوري باالتري دارند که اثراتش 

به کشور  FDI(4گذاري مستقیم خارجی (اي یا از طریق سرمایهسرمایه
عالوه براین یک منبع تـأمین سـرمایه اسـت کـه      FDIشود. وارد می

                                                        
4- Foreign Direct Investment 
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هاي مدیریتی، سازماندهی هاي جدید، مهارتتواند منبع تکنولوژيمی
کنـد کـه   عمـل مـی   هاي بازاریابی نیز باشد و ماننـد کانـالی  و شبکه

  ). 3سازد (المللی منتشر میتکنولوژي را در سطح بین
طور کلی دو دیدگاه در موضوع تکنولوژي و رابطه آن بـا رشـد   به

وري وجود دارد. در دیدگاه اول، که به نظریه رشد برونـزا  تولید و بهره
وري را یکـی از  معروف است، رشد تکنولوژي و به تبع آن رشـد بهـره  

دانند. در مدل رشـد  گذاري مستقیم خارجی میتایج سرمایهمهمترین ن
وري است، رغم اینکه عامل تکنولوژي اثرگذار بر رشد بهرهبرونزا، علی

هاي رشد همین دلیل مدلاما براي آن هیچگونه الگوسازي نکردند. به
درونزا ارائه گردید که در آن پیشرفت فنی و تکنولوژي را بـه عوامـل   

هاي تولیدي هر کشور ربط دادند و این عامـل را  اقتصادي و مشخصه
هاي رشد درونزا تأکید دارند که در بلندمدت درونزا معرفی نمودند. مدل

) و سـرمایه  38رشد اقتصادي از انباشت دانش یـا تحقیـق و توسـعه (   
) 1998). بر اساس مطالعات گریلیچز (41پذیرد () تأثیر می27انسانی (

داخلی مهمترین عامـل   R&Dشت سرمایه )، انبا1993و کو و مقدم (
). در مدل رشد برونزا، 22 و 9وري کل عوامل است (کننده بهرهتعیین

شـود کـه   متغیر سرمایه انسانی شبیه یک نهاده معمولی وارد مدل می
هاي رشد درونزا، سرمایه تأثیري چندانی بر رشد فنی ندارد، اما در مدل

شـود.  وري وارد مـدل مـی  بهره انسانی به عنوان یک عامل اثرگذار بر
گـذاري مسـتقیم   تواند از طریق سرمایهسرمایه انسانی خارجی نیز می

وري یـک کشـور اثرگـذار باشـد. همچنـین      ) بـر بهـره  FDIخارجی (
کننـد کـه   ) بیـان مـی  1995) و کو و هلـپمن ( 1990مطالعات رومر (

انباشته شـده   R&Dهاي وري کل عوامل یک اقتصاد به فعالیتبهره
هاي انباشته خارجی و ذخیره مؤثر دانش بستگی دارد اخلی و فعالیتد
). کو و هلپمن مقاالتی تجربـی تحـت عنـوان سـرریزهاي     38 و 11(

R&D اساس  ارائه دادند که بر 1995و  1994هاي المللی در سالبین
الملـل، ابـداعات را بـه    هاي اخیر رشد اقتصادي و تجارت بـین تئوري

دارند بـا وجـود   دانند و اذعان میتکنولوژي میعنوان موتور پیشرفت 
وري )، بهـره FDIگذاري مستقیم خارجی (المللی و سرمایهتجارت بین

داخلـی و   R&Dکل عوامل یک کشور بستگی بـه انباشـت سـرمایه    
  شرکاي تجاري دارد.  R&Dانباشت سرمایه 

تواند اقتصاد کشور میزبـان را بـه طـور    سرریزهاي تکنولوژي می
صورت افزایش و یا غیرمستقیم متأثر کند. به طور مستقیم، بهمستقیم 

گــذاري خــارجی و غیرمســتقیم از طریــق کــاربرد اشــتغال و ســرمایه
). در ادبیـات  3هـاي نـوین مـدیرتی (   هاي پیشرفته و روشتکنولوژي

مربوط به انتخاب مسیر توسعه تکنولوژي بـراي کشـورهاي در حـال    
کند که انتقال دیدگاه اول بیان می توسعه دو نگاه متفاوت وجود دارد.

هاي گذاري مستقیم خارجی (و یا سایر روشتکنولوژي ناشی از سرمایه
وري رشد اقتصـادي و بهـره  انتقال دانش و تکنولوژي) تأثیر مثبتی بر 

رو ممکـن اسـت   ) و از ایـن 25 و 16کشورهاي در حال توسـعه دارد ( 
هاي داخلـی باشـد   گذارياثرات سرریز تکنولوژي مهمتر از اثر سرمایه

توانند هاي خارجی را میهاي برتر شرکت). اوالً سرریزها، تکنولوژي8(
وري در هاي تولیدي داخل منتقل کنند، و باعث افزایش بهرهبه بنگاه

کار ماهر دارد،  تولید شوند. ثانیاً پذیرش تکنولوژي جدید نیاز به نیروي
گذار خارجی باید بروي رمایههاي سرو کشور میزبان و یا شرکتاز این

اي و گذاري کنند. ثالثاً ورود کاالهاي سرمایهکار سرمایهآموزش نیروي
هاي گذاري خارجی از طریق ورود شرکتاي و همچنین سرمایهواسطه

هاي سرریز هستند، از طریق پیوندهاي پسین خارجی که در واقع کانال
کنند، به اقتصاد میزبان میو پیشینی که در معامالت بازار تولید ایجاد 

هاي چندملیتی رقابـت را در بـازار   رسانند. رابعاً حضور شرکتسود می
هاي تولیدي داخلی براي دهد به این دلیل که بنگاهداخلی افزایش می

هاي کاراتر هستند. به این ادامه رقابت مجبور به استفاده از تکنولوژي
ج تحقیق و توسـعه خـود را   هاي تولیدي داخلی باید مخارمنظور بنگاه

). هر چـه فاصـله   3کار متخصص جذب کنند ( افزایش دهند و نیروي
علمی و تکنولوژیکی میان کشور پذیرنده و کشورهاي خارجی بیشـتر  

گذاري خارجی و باشد، درجه نفوذ تکنولوژي از طریق سرریزها (سرمایه
فی فاصـله  ). از طر17یابد (اي) افزایش مییا واردات کاالهاي سرمایه

کنـد  تکنولوژي بیشتر، جذب دانش، نوآوري و تکنولوژي را دشوار مـی 
)، به این دلیل که کشور پذیرنده باید سطحی از دانـش و نیـروي   19(

انسانی متخصص را دارا باشد تا بتوانـد تکنولـوژي پیشـرفته را وارد و    
  استفاده نماید. 

تکنولوژي دیدگاه دوم در این خصوص معتقد است که سرریزهاي 
) و 2دهـد ( هـاي تولیـدي داخلـی را کـاهش مـی     توان رقابتی بنگـاه 

). 33هاي داخلی براي تحقیق و توسعه را کـاهش خواهـد داد (  تالش
گـذاري  همچنین منـافع سـرریزهاي تکنولـوژیکی از کانـال سـرمایه     

هـاي  مستقیم خارجی، محدود است به این دلیل که اکثـر تکنولـوژي  
گذاري مستقیم خارجی معمـوالً جدیـد و   سرمایه انتقال یافته از کانال

هـاي اصـلی و اساسـی نیسـتند و همچنـین،      کامل نیسـتند، تکنیـک  
هاي ایجاد شده در کشـورهاي صـنعتی، بـه عوامـل تولیـد      تکنولوژي

رو ایـن  متناسب با آن سطح از تکنولوژي احتیـاج خواهنـد داشـت و از   
بنابراین ممکن اسـت   ).7 و 1سرمایه و کارگر ماهر باید افزایش یابد (

بــه دلیــل شــرایط اجتمــاعی، اقتصــادي و عوامــل تولیــدي متفــاوت 
کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي پیشرفته، اثرات مربوط 

وري و تولید ناشی از ورود تکنولوژي پیشرفته خارجی در به رشد بهره
فت ). نهایتاً باید توجه شود که پیشر42 و 6این کشورها نمایان نشود (

تکنولوژي که از مسیر وابسـتگی حاصـل شـود و یـک کشـور را بـه       
گذاري مسـتقیم خـارجی در بلندمـدت    سرریزهاي تکنولوژي و سرمایه

وابسته کند، رشد فنی و علمی، نوآوري و تحقیق و توسعه داخلی خود 
داخلی و  R&Dرا با محدودیت مواجه خواهد ساخت. بنابراین، تقویت 

باید مسیر اصلی براي پیشرفت تکنولوژي در افزایش توانایی خالقیت 
). با توجه به جوانب مثبت و منفی 19کشورهاي در حال توسعه باشد (

) استدالل می کند که نه اتکاء صرف 2003سرریزهاي خارجی، الل (
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هـاي  به پیشرفت فنی و افزایش تحقیق و توسعه داخل و نه استراتژي
سـتقیم خـارجی نبایـد    گذاري مجذب سرریزهاي تکنولوژي و سرمایه

مستقالً و بدون توجه به سیاست مقابل مورد استفاده قرار گیرد، بلکـه  
این دو سیاست باید با یکدیگر دنبال شوند تا هم توان علمی و فنی و 
سطح سرمایه انسانی داخل افزایش یابد و هم از علم و تکنولوژي روز 

نولوژي از چند ). به لحاظ تئوري، سرریزهاي تک26دنیا استفاده شود (
کننـد.  طریق وارد یک کشور شده و اقتصاد کشور میزبان را متأثر می

 اي پیشـرفته نظیـر ماشـین   اي و سرمایهاول واردات کاالهاي واسطه
هاي آبیاري پیشرفته و بـذور اصـالح شـده در    آالت پیشرفته، سیستم
و سایر اشکال تولید علم، تکنولـوژي و   R&Dبخش کشاورزي. دوم، 

توانـد بـه   ي ایجاد شده در کشورهاي خارجی که در نهایت مـی نوآور
گـذاري مسـتقیم خـارجی    ). سوم، سرمایه5سایر کشورها انتقال یابد (

)FDI  هـاي مـدیریت   ) که با ورود سرمایه، علم و تکنولـوژي و شـیوه
وري و افزایش نوآوري در داخل تواند منجر به بهبود بهرهپیشرفته می

اثرگذاري سرریزهاي تکنولوژي بر رشد بخش  ). براي18اقتصاد شود (
وري الزاماتی مورد نیاز است. یکی از الزامات، کشاورزي و افزایش بهره

راهبردهاي تجارت خارجی کشورهاست. آزادسازي تجاري از الزامـات  
جذب دانش و تکنولوژي و جذب سرریزها است. به این دلیل کـه اوال  

شـود و ثانیـاً   یک کشور مـی  بخشی از سرریزها از طریق تجارت وارد
المللی براي بهبود تجارت با خارج در یک کشور، باید توان رقابت بین

هاي داخلی افزایش یابد. دومین الزام، توسـعه سیسـتم مـالی در    بنگاه
کشور میزبان، خصوصا سیستم مالی بخش کشاورزي و روستایی است. 

را در بازارهـا   نبود یک بازار مالی گسترده، یکپارچـه و فعـال، رقابـت   
دهد. همچنین این امر باعث کـاهش حجـم ورود سـرمایه    کاهش می

  ). 3شود (خارجی و عدم استفاده بهینه از آن می
وري کشاورزي در داخل و خـارج  در ارتباط با عوامل مؤثر بر بهره

کشور مطالعات فراوانی وجود دارد. امـا در خصـوص اثـر سـرریزهاي     
اي در داخـل کشـور   شاورزي مطالعـه وري بخش کتکنولوژي بر بهره

انجام نپذیرفته است. در خارج نیز مطالعـات محـدودي در زمینـه اثـر     
) 28سرریزها بر بخش کشاورزي انجام پذیرفته است. لوح و همکاران (

وري بخش کشاورزي اي به بررسی تغییر کارایی و رشد بهرهدر مطالعه
دهد کـه  لعه نشان میکشور آسیا شرقی پرداختند. نتایج این مطا 8در 

R&D  هـاي  کننـده داخلی و اثر متقاطع آن با سرمایه انسانی، تعیـین
اصلی پیشرفت منحصربفرد هر کشور در تکنولوژي کشاورزي است، در 

که سرمایه انسانی بـراي قـدرت جـذب سـرریزهاي خـارجی در      حالی
اي اثر سرریز سـرمایه  ) در مطالعه34اقتصاد بسیار مهم است. پارمان (

وري کشاورزي آمریکا مورد مطالعه نسانی و آموزش مناسب را در بهرها
قرار داده است. وي در این مطالعه به شواهدي دست یافت که نشـان  

وري کشاورزي داشته داد آموزش رسمی تاثیر قابل توجهی در بهرهمی
است. همچنین مطالعـاتی در داخـل بـه بررسـی اثـر سـرریز علـم و        

اند که در وري عوامل تولید پرداختهادي و بهرهتکنولوژي بر رشد اقتص

شـود. محمـود زاده و   ادامه بطور اختصار به این مطالعـات اشـاره مـی   
) به بررسی تأثیر تکنولوژي وارداتی بـر رشـد اقتصـادي    29محسنی (

دارند بـراي  ) پرداخته و بیان می1338-1382ایران طی دوره زمانی (
لید صـنعتی و طـی مراحـل توسـعه     انتقال از مرحله تولید سنتی به تو

سـاز تحـول صـنعتی و    اقتصـادي، واردات تکنولـوژي مناسـب زمینـه    
را به عنوان یکی از  FDI) تأثیر 31اجتماعی است. نجارزاده و مالکی (

هاي سرریز تکنولوژي بر رشد اقتصـادي کشـورهاي انـدونزي،    کانال
ـ  ن مطالعـه  مالزي، ونزوئال، عربستان و ایران بررسی نمودند. نتایج ای

بر رشد اقتصادي کشورهاي مـورد نظـر    FDIدهد که تأثیر نشان می
اي به بررسی اثر )، در مطالعه24مثبت بوده است. حسینی و موالیی (

هاي سرریز تکنولـوژي)  گذاري مستقیم خارجی (یکی از کانالسرمایه
اند. نتایج این پرداخته 1357-1381بروي رشد اقتصادي ایران در دوره 

باشد. امینی و بروي رشد اقتصادي می FDIعه بیانگر تأثیر مثبت مطال
گذاري مستقیم خارجی را بـر  اي نقش سرمایه) در مطالعه3همکاران (
هاي پانل بررسـی  وري کل عوامل با استفاده از روش دادهبهبود بهره

گذاري مستقیم نمودند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که انباشت سرمایه
هاي تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و درجـه  باشت هزینهخارجی، ان

وري کل عوامل تولید داري بر بهرهباز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنی
) در 23آبـادي ( اند. حیدري و سنگیندر کشورهاي مورد بررسی داشته

مـدت و بلندمـدت تحقیـق و توسـعه     اي به بررسی تأثیر کوتاهمطالعه
هـاي واردات کاالهـاي   عه خـارجی از کانـال  داخلی و تحقیق و توسـ 

ها و تخمین دو مدل با استفاده از روش آزمون کرانه FDIاي و سرمایه
مجزا پرداختند. نتایج حاصل از مدل اول تأثیر بلندمدت سرریز تحقیق 

اي بر رشد اقتصادي را تأیید و توسعه از کانال واردات کاالهاي سرمایه
  کند. نمی

مطالعات فراوان در خصوص اثر سرریز تکنولوژي با توجه به وجود 
وري کل عوامـل، همچنـین اهمیـت بخـش     بر رشد اقتصادي و بهره

وري در بخـش کشـاورزي از   کشاورزي ایران و توجه به ارتقـاء بهـره  
جمله اهداف برنامه پنجم توسـعه اقتصـادي کشـور، در ایـن مطالعـه      

ات کاالهـاي  تالش شد تـا اثـر سـرریز تکنولـوژي از دو کانـال وارد     
وري بخش کشاورزي ایران مورد آزمون قرار بر بهره FDIاي و سرمایه

گیرد. لذا با توجه با اهمیت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور و لـزوم  
وري در این بخش، در این مطالعه به تحلیل اثر سرریزهاي رشد بهره

  وري بخش کشاورزي پرداخته شده است.تکنولوژي بر بهره
 

  هامواد و روش
وري کل عوامل تولید از مدل در مطالعه حاضر براي محاسبه بهره

کندریک استفاده شده است. مدل کندریک مبتنی بر میانگین وزنی کار 
و سرمایه است. کندریک از یـک تـابع تولیـد ضـمنی بـراي تخمـین       

  وري استفاده نمود:تغییرات در بهره
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ttt LAKV                                                           (1) 

  در خواهد آمد: یربه صورت ز یتمیبه فرم لگار یلکه پس از تبد
)()()()( ttt LLnKLnALnVLn                     (2) 

) تعریف 3صورت رابطه (وري کل عوامل تولید او بهشاخص بهره 
 ):44شود (می

tt

t

LK
VTFP
 

                                                      (3) 

 tVدر بخش کشـاورزي،   وري کل عوامل تولید، بهرهTFPکه در آن 
ارزش  tKارزش افزوده واقعی بخـش کشـاورزي (بـه قیمـت ثابـت)،      

تعداد نیروي  tLموجودي سرمایه در بخش کشاورزي به قیمت ثابت، 
سهم عامل سـرمایه در ارزش   کار بخش کشاورزي یا نفرساعت، 

سهم عامل کار در ارزش افزوده است. بـا توجـه مبـانی     افزوده و 
تـوان گفـت،   بنـدي مـی  نظري مطرح شده در مقدمه و در یک جمـع 

وري در بخش کشاورزي توانند بر رشد بهرهعوامل داخلی و خارجی می
در  R&Dداخلی شامل مخارج تحقیـق و توسـعه    مؤثر باشند. عوامل

کار متخصص (سرمایه انسانی) در این بخش کشاورزي و تربیت نیروي
بخش و عامل خارجی شامل سرریز علـم و تکنولـوژي از کشـورهاي    

وري در بخـش  توانند باعث رشد بهرهپیشرفته است. این سرریزها می
وامـل مـؤثر را   اسـاس مبـانی نظـري، ع    کشاورزي شوند. بنابراین بر

  توان به صورت تابع زیر معرفی نمود:   می
)&,,,( d

ttttt DRHCTSCGTSFDfTFP              (4) 
شاخص سرریز تکنولوژي ناشـی از واردات   TSCG، )4که در معادله (

سرریز تکنولوژي  8G ،TSFDاي از کشورهاي گروه کاالهاي سرمایه
 HCو  8Gگذاري مستقیم خارجی کشـورهاي گـروه   ناشی از سرمایه

نماد متغیرهاي مربوط به سرمایه انسانی اسـت کـه شـامل دو متغیـر     
) NAS) و تعداد دانشـجویان رشـته کشـاورزي (   Litدرصد باسوادي (

اساس مبانی نظري، یکی از متغیرهاي مـرتبط بـا بحـث     باشد. برمی
وري، تحقیـق و توسـعه داخلـی    سرریز تکنولوژي و تأثیرگذار بر بهـره 

داري و است که به دلیل عدم معنی R&Dزي مربوط به بخش کشاور
داشتن عالمتی برخالف انتظار تئوریک از مدل نهایی حـذف گردیـد.   
شاخص سرریز تکنولوژي بطور کلی به بهرمندي کشورهاي میزبان از 

هاي مختلف سرریز دانش مستقیم خارجی، اشاره دارد که این امر از راه
هاي نو شده تکنولوژي قابل حصول است و در واقع بیانگر سطح جذب

، منـابع سـرریز   حاضرباشد. در مطالعه از کشورهاي صنعتی جهان می
بـه   تکنولوژي، هشت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه جی هشت

ــراي محاســبه ، در نظــر گرفتــه شــده اســت. اضــافه کشــور چــین ب
هاي سـرریز تکنولـوژي، شـرکاي تجـاري کـه داراي علـم و       شاخص

تري نسبت به کشور ایران هستند بایـد مـدنظر قـرار    فناوري پیشرفته
شـرکاء  گیرد، تا انتقال تکنولوژي صورت پـذیرد. بـراي ایـن منظـور،     

هشت بـه اضـافه   گروه  یافته توسعه يمطالعه کشورها یندر ا يتجار

از  یدرصـد قابـل تـوجه   مورد مطالعـه،   دوره یط یرازد. نباشیم چین
). 40اسـت (  کشورها صورت گرفته یناز ا يایهسرما يواردات کاالها

 ياز کانـال واردات کاالهـا  براي محاسبه شاخص سـرریز تکنولـوژي   
  ):11 و 10) استفاده شده است (5ي از فرمول (ایهسرما

cm
t

t

t
t rd

IM
CIMTSCG                                              (5) 

از  یرانکشور ا ايي سرمایهواردات کاال کل یانگرب tCIMکه درآن، 
 ،8Gگـروه   یافتـه توسـعه  يتجـار  يشرکا

tIM   کـاال و  کـل واردات
cmو  یرانکشور اخدمات 

trd یو توسعه داخل یقتحق مجموع مخارج 
براي  باشد.یم به اضافه چین تشگروه ه یافته توسعه يتجار يشرکا

گـذاري مسـتقیم   محاسبه شاخص سرریز تکنولوژي از کانـال سـرمایه  
) استفاده گردید که 11( کو و هلپمنخارجی از فرمول ارائه شده توسط 

 ) و13) و کرسپو و همکاران (21در مطالعات مختلفی نظیر گریلیچز (
  ت: استفاده شده اس

fdi
t

t

t
t rd

I
FDITSFD                                                (6) 

آن،  که در
tFDI یرانکشور ا گذاري مستقیم خارجی درسرمایه، tI 

گـذاري) در بخـش کشـاورزي    تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه
fdiو  ایران

trd  ـ   یـق تحق مجموع مخـارج  يشـرکا  یو توسـعه داخل
براي بررسی  باشد.یم به اضافه چین تشگروه ه یافته توسعه يتجار

رابطه علّی و بلندمدت میان متغیرهـا، ابتـدا بایـد پایـایی متغیرهـا را      
بررسی کنیم. زیرا که بسیاري از متغیرهاي سري زمانی پایـا نیسـتند   

-یافته استفاده میفولر تعمیم -دیکی ). براي این منظور از آزمون39(
معرفـی شـد. آزمـون     )15؛ 14که اولین بار توسط دیکی و فولر ( شود

  باشد: ) بصورت زیر میADFفولر تعمیم یافته ( -دیکی
  


 

P

i
tititt YYY
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11                       (7)  

، Yوقفـه اول متغیـر    tY-1است،  tیک  متغیر در دوره  tYکه در آن 
i-tY∆  تفاضل مرتبهi ام وtε    جزء اخالل با میانگین صـفر و واریـانس

) عدم پایایی است و اگر فرض صـفر  1ρ=باشد. فرض صفر (یک می
 بررسی منظور باشد. همچنین بهپایا می Yرد شود سري زمانی متغیر 

 روش از وري کل عوامل بخش کشاورزيبهره سرریزتکنولوژي بر اثر
) اسـتفاده شـده   ARDLتـوزیعی (  هـاي وقفه با برداري خودرگرسیون

انباشتگی از کنند که اگر بردار هم)، ثابت می35است. پسران و شین (
کارگیري روش حداقل مربعات براي یک رابطه خودتوضیح بـرداري  به

اینکـه برآوردگـر    دست آیـد، عـالوه بـر   ) بهARDLبا وقفه گسترده (
اي کوچک نیـز از اریـب   هحداقل مربعات توزیع نرمال دارد، در نمونه

 کمتر و کارایی بیشتري برخوردار خواهد بود. در این مطالعه، انتخـاب 
 در نظر بدون روش این که است گرفته صورت جهت بدان روش این

 قابـل  باشـند، مـی  I(1)یا  I(0)مدل،  متغیرهاي که بحث این گرفتن
 هـاي تحلیـل  تـوان مـی  روش همچنین بـا انجـام ایـن    .است کاربرد
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 ایـن  از اسـتفاده . داد انجام بلندمدت و مدتدوره کوتاه در را اقتصادي
 گـرفتن  نظـر  در دلیـل  بـه  نیـز  کوچـک  هـاي نمونـه  حجم روش در

اسـت   برخوردار کارایی باالتري از متغیرها بین مدتکوتاه هايپویایی
 بـرآورد  مـدت کوتـاه  پویـاي  مدل ابتدا ARDLروش  اساس بر .)20(

توضـیح   متغیرهـاي  از یـک  براي هـر  بهینه هايوقفه تعداد شود.می
 یـا  و کـوئین -حنـان  بیـزین، -شـوارتز  آکائیک، معیار کمک به دهنده

). معموالً در 1389زاده و کمیاب، شود (قلیضریب تعیین، مشخص می
بیـزین اسـتفاده   -مشـاهده، از معیـار شـوارتز    100هاي کمتر از نمونه

نرود. در فرم کلی یک الگوي  شود، تا درجه آزادي زیادي از دستمی
باشـد  ) می8صورت رابطه (هاي گسترده بهخودتوضیح برداري با وقفه

)43:(  
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برداري از متغیرهاي ثابت مثل  wعملگر وقفه،  Lکه در رابطه فوق، 
عرض از مبدأ، متغیرهاي مجازي، روند زمانی یا متغیرهاي برونزا با 

),(وقفه ثابت است. همچنین  PL  و),( ii qLb صورت زیر به
  ):43شوند (تعریف می

P
PLLLPL   ....1),( 2

21                  (9) 
q
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                                                                           (10) 
شود. براي محاسبه ضرایب بلند مدت از مدل پویاي فوق استفاده می

دست ) به11از رابطه ( Xضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهاي 
  آیند: می
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iqiiii
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حال براي بررسی صحت رابطه بلندمدت، از آزمون همگرایی ارائه 
) بـه  t) (برمبنـاي آزمـون   1992شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر (

 دیگر، بیان به یا و) همگرایی( انباشتگیمنظور بررسی وجود رابطه هم
دست آمـده  به tشود. اگر قدر مطلق می استفاده بلندمدت رابطه وجود

بزرگتر از مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر باشد، 
شود. پـس از  فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می

توان الگوي تصحیح انباشتگی است که میاطمینان از وجود رابطه هم
ـ ). عمده43) را برآورد نمود (ECMخطا ( اي ترین دلیل شهرت الگوه

مدت متغیرهـا را بـه مقـادیر    تصحیح خطا آن است که نوسانات کوتاه
دهد. الگوي تصحیح خطا به صورت رابطه تعادلی بلندمدت ارتباط می

  ):43شود () برآورد می12(
tttt ecUXbaY  1                             (12) 

) اسـت کـه بـا    ECT، ضریب جزء تصـحیح خطـا (  cکه ضریب 
دهد در هر دوره چند درصد از شود و نشان میفی ظاهر میعالمت من

عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شـده و بـه سـمت رابطـه بلندمـدت      
هاي مورد نیـاز بـراي مطالعـه حاضـر، از بانـک      شود. دادهنزدیک می

مرکزي جمهوري اسالمی ایران، دفاتر بودجه ساالنه دولت در معاونت 
جمهور، بانک جهانی و مرکز آمار رئیسریزي و نظارت راهبردي برنامه

  دست آمده است.ایران به
 

  نتایج و بحث
وري کـل عوامـل در بخـش    براي بررسی اثر سـرریزها بـر بهـره   

شـد. رونـد شـاخص    محاسـبه مـی   TFPکشاورزي، ابتدا باید شاخص 
  گزارش شده است. 1 ، در شکل1353-1390محاسبه شده طی دوره 

وري کل عوامل بخـش کشـاورزي   بهرهنتایج حاصل از محاسبه 
رونـد   1350-1390وري در طـی دوره  دهد که سطح بهـره مینشان 

وري محاسبه شـده طـی دوره   صعودي داشته است. متوسط رشد بهره
باشد. براي بررسی روابط بین متغیرهـاي  درصد در سال می 4مذکور 

نظور از سري زمانی ابتدا باید پایایی متغیرها بررسی شود. براي این م
یافته استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در فولر تعمیم-آزمون دیکی

  گزارش شده است. 1جدول
در  TSFDیافته، متغیر  فولر تعمیم-با توجه به نتایج آزمون دیکی

انباشت از مرتبـه  ، یا متغیر همI(0)باشد و لذا این متغیر سطح پایا می
بـا یکبـار    NASو  TFP ،TSCG ،Litباشـد و متغیرهـاي   صفر مـی 

انباشت از و هم  I(1)رو این متغیرهاشوند و از اینگیري، پایا میتفاضل
)، اگر متغیرها 1995اساس نظر پسران و شین ( باشند. بردرجه یک می

 ARDLتـوان از روش  بودنـد، مـی   I(1)و  I(0)صورت ترکیبـی از  به
توجـه بـه    بـا استفاده نمود که در قسمت تصریح مدل تشریح گردید. 

، مـدل تصـریح شـده در    شده مرورو مطالعات  شده ارائه ينظر یمبان
  مدت برآورد گردید.قسمت قبل، در غالب مدل کوتاه
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  تحقیق هايیافتهبا روش کندریک، مأخذ:  1353-1390وري کل عوامل تولید بخش کشاورزي طی دوره روند بهره - 1 شکل

Figure 1- Trend of total factor productivity of agricultural sector during 1971-2011 using Kendrick method, Source: research 
findings 

 
  یافتهفولر تعمیم-نتایج آزمون ریشه واحد با استفاده از روش دیکی - 1 جدول

Table 1- Results of unit root test using adjusted Dickey-Fuller method 
 متغیرها

Variables 
 در سطح
At level 

گیريبا یکبار تفاضل  
With once differentiation 

 آماره 
Statistic 

 احتمال
Probability 

 آماره
Statistic 

 احتمال
Probability 

TFPt 0.92 0.99 -5.31 0.0001 
TSFDt -3.44 0.07 - - 
TSCGt -1.33 0.60 -5.44 0.0001 

Litt -0.05 0.99 -4.29 0.009 
NASt 0.09 0.99 -7.77 0.0001 

   Resource: Research findings                                                                                        تحقیق هايیافتهمأخذ: 

 
  ARDLدر مدل  TFPاثر سرریزهاي تکنولوژي بر  - 2 جدول

Table 2- Effect of Technology Spillovers on TFP in ARDL model 
 متغیرها

Variables 
 ضرایب

Coefficients 
  tآماره 

t- statistic 
داريسطح معنی  

Significant level 
TFPt-1 0.47 2.92 0.007 
TSCGt 0.118×10-7 1.58 0.126 
TSFDt 0.450×10-9 2.10 0.044 

Litt 0.117×10-4 3.52 0.001 
NASt 0.113×10-8 1.21 0.236 

R2 0.98 - - 
F- statictics 

 F 327.83 - 0.000 -آماره

  Resource: Research findings                                                                      هاي تحقیقمأخذ: یافته
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  ARDLنسبت به متغیرهاي مدل  TFPکشش  - 3 جدول
Table 3- TFP elasticity to ARDL model variables 

 متغیرها
Variables 

TSCGt TSFDt Litt NASt 
 کشش

Elasticity 
0.06 0.02 0.43 0.04 

  Resource: Research findings                                                           تحقیق هايیافتهمأخذ: 
 

  در مدل بلندمدت TFPاثر سرریزهاي تکنولوژي بر  - 4 جدول
Table 4- Effect of Technology Spillovers on TFP in long-run model 

 متغیرها
Variables 

 ضرایب
Coefficients 

  tآماره 
t- statistic 

داريسطح معنی  
Significant level 

TSCGt 0.233×10-7 1.75 0.090 
TSFDt 0.849×10-9 1.80 0.083 

Litt 0.221×10-4 13.69 0.000 
NASt 0.212×10-8 1.49 0.147 

  Resource: Research findings                                                          تحقیق هايیافتهمأخذ: 
 

  نسبت به متغیرهاي مدل بلند مدت TFPکشش  - 5 جدول
Table 5- TFP elasticity to long-run model variables 

 متغیرها
Variables 

TSCGt TSFDt Litt NASt 
 کشش

Elasticity 
0.11 0.04 0.81 0.08 

  Resource: Research findings                                                                   تحقیق هايیافتهمأخذ: 
 

  نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا - 6 جدول
Table 6- Results of Error correction model 

 متغیرها
Variables 

 ضرایب
Coefficients 

  tآماره 
t-student statistic 

داريسطح معنی  
Significant level 

∆(TSCGt) 0.118×10-7 1.58 0.126 
∆TSFDt 0.450×10-9 2.10 0.044 
∆(Litt) 0.117×10-4 3.52 0.001 

∆(NASt) 0.113×10-8 1.21 0.236 
ECMt-1 -0.530 -3.29 0.003 

  Resource: Research findings                                                   تحقیق هايیافتهمأخذ: 
 

 یرهـا متغ ینـه معادلـه الزم اسـت در ابتـدا وقفـه به     ینتخم يبرا
نرم  يدر فضا یزینب-منظور از ضابطه شوارتز ینا يمشخص شود، برا

-شـوارتز  یارمدل با مع يهاشده است. وقفه استفاده 1میکروفیت افزار
انتخاب شده است. نتایج حاصل  ARDL(1,0,0,0,0) بصورت یزینب

  ارائه شده است. 2 مدت) در جدول(مدل کوتاه ARDLاز مدل 
باال  يشود در مدل برآوردیمشاهده م 2 طور که در جدولهمان

برخوردار بوده و  ياقتصاد يهاتئوري سازگار با یماز عال یرهاتمام متغ
(سـرریز از کانـال    TFP ،TSFDمتغیرهاي وقفه اول  ياز لحاظ آمار

FDIبا تأثیرگذاري  ییباال ینانسطح اطم ) و متغیر درصد باسوادي در

                                                        
1- Microfit 

امـا متغیـر سـرریز از کانـال واردات کاالهـاي       معنادار هسـتند مثبت، 
دار یر تعداد دانشجوي رشته کشاورزي معنی) و متغTSCGاي (سرمایه

اي تـأثیر  اند. با توجه به نتایج، متغیـر سـرریز از کانـال سـرمایه    نشده
وري بخش کشاورزي در کوتاه مدت نداشته است. داري بر بهرهمعنی

دهنده ایـن اسـت کـه جـذب تکنولـوژي از کانـال واردات        این نشان
فته و احتماال تکنولوژي پایین اي به خوبی انجام نپذیرکاالهاي سرمایه

و بدون تأثیرگذاري بر بخش کشـاورزي وارد شـده اسـت. همچنـین     
دار نشدن ضریب تعداد دانشجوي رشته کشاورزي نیز با توجه به معنی

رسد. اوالً دانشـجویان  نظر میشرایط دانشجویان کشاورزي طبیعی به
بـه دلیـل   گذرانند و صورت تئوري صرف، دوره تحصیلی خود را میبه

التحصـیالن و  عدم آموزش مناسب و کاربردي، کشـاورزان بـه فـارغ   
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دانشجویان رشته کشاورزي اعتماد نداشـته و از آنهـا جهـت افـزایش     
کنند و بـا توجـه بـه صـف بیکـاران      وري تولید خود استفاده نمیبهره

وري مهندسـین کشــاورزي، عــدم تأثیرگــذاري ایـن متغیــر بــر بهــره  
دست آمده از مدل، کوچک رسد. ضرایب بهمی نظرکشاورزي طبیعی به

 TFPتـر، کشـش متغیـر    و گمراه کننده هستند و براي بررسی دقیـق 
  گزارش شده است. 3 نسبت به متغیرهاي مدل در جدول

، نشـان  TSFDنسـبت بـه    TFP، کشـش  3 با توجه بـه جـدول  
گذاري دهد، یک درصد افزایش در شاخص سرریز از کانال سرمایهمی

 02/0وري کل عوامل در بخـش کشـاورزي را   رجی، بهرهمستقیم خا
دار نسبت به دومین متغیر معنـی  TFPدهد. کشش درصد افزایش می

وري کل دهد که رشد یک درصدي نرخ باسوادي، بهرهمدل نشان می
دهـد. بـا   درصد افزایش می 43/0عوامل تولید در بخش کشاورزي را 

وري کل دارد. وجهی در بهرهتوجه به نتایج نرخ باسوادي تأثیر قابل ت
هـاي سـرمایه   دهد، بهبـود شـاخص  همچنین مبانی نظري نشان می

انسانی از جمله نرخ باسوادي، توانـایی جـذب تکنولـوژي را افـزایش     
دهد. در واقع براي اثرگذاري بهتر سرریزهاي علم و تکنولوژي باید می

فزایش جذب داخلی قوي باشد که این جذب با بهبود سرمایه انسانی ا
گـزارش   4 یابد. نتایج حاصل از تخمین مدل بلند مدت در جـدول می

  شده است.
بـه جـز ضـریب     بلندمدت یبتمام ضرا ،4 اساس ارقام جدول بر

دار یمعن ياز لحاظ آمار )NASمربوط به تعداد دانشجویان کشاورزي (
گـذاري خـارجی   مدت عالوه بر سرریز از کانال سرمایهدر بلند هستند.

)TSFD ،( سرریز از کانال واردات کاالهاي سـرمایه) ايTSCG  نیـز (
دهد سرریز از کانال واردات نیز تـأثیر  دار شده است که نشان میمعنی

وري کل عوامل کشاورزي در بلندمـدت دارد. در واقـع   مثبتی بر بهره
توانند از طریق واردات جذب شود مدت میدر بلند 2هاي باالتکنولوژي

دار شده، گذار باشد. متغیر باسوادي در سطح باالیی معنیاثر TFPو بر 
دار نشـده  اما در بلندمدت هم متغیر تعداد دانشجویان کشاورزي معنی

نسـبت بـه    TFPاست که علت آن در قسمت قبل بیان شد. کشـش  
  ارائه شده است. 5 متغیرهاي مدل بلندمدت در جدول

ر مـدل بلندمـدت   اند و ددار شدهسه متغیر در مدل بلندمدت معنی
اند. بخش کشاورزي گذاشته TFPهر دو شاخص سرریز تأثیر مثبت بر 

دهد کـه  نسبت به شاخص سرریز از کانال واردات نشان TFPکشش 
 11/0منجــر بــه افــزایش  TSCGافــزایش یــک درصــدي شــاخص 

 TFPشود. کشش بخش کشاورزي در بلندمدت می TFPدرصدي در 
درصـد افـزایش در شـاخص    دهـد، یـک   ، نشان میTSFDنسبت به 

وري گذاري مستقیم خارجی در بلندمدت، بهـره سرریز از کانال سرمایه
دهد. کشش درصد افزایش می 04/0کل عوامل در بخش کشاورزي را 

TFP دهد که رشد نسبت به متغیر نرخ باسوادي در بلندمدت نشان می
                                                        
2- High Technologies 

وري کـل عوامـل تولیـد در بخـش     یک درصدي نرخ باسوادي، بهـره 
دهـد. همـانطور کـه مشـاهده     درصد افزایش مـی  81/0زي را کشاور

مـدت افـزایش   شود تأثیرگذاري همه متغیرها نسبت به مدل کوتاهمی
پیدا کرده است. همچنین اثرگذاري سرریز از کانال واردات از اثرگذاري 

بخـش   TFPگـذاري مسـتقیم خـارجی بـر     سرریز از کانـال سـرمایه  
رابطـه   ینکهبا توجه به اده است. کشاورزي در مدل بلندمدت بیشتر بو

ی بررسـ  جهـت شـد،   ییددر مدل تأ ياقتصاد یرهايمتغ ینبلندمدت ب
و  ین سرریزهاي تکنولـوژي روابط ب ها و سرعت تعدیل درتأثیر شوك

 خطا یحتصح ياز متدولوژ وري کل عوامل بخش کشاورزي ایرانبهره
)ECM( دولبرآورد در جـ  ینحاصل از ا یجکه نتا استفاده گردید )6 (

  ارائه شده است:
 یاساسـ  یتاهم يمورد توجه و دارا )ECM( در مدل یشترآنچه ب

عـدم تعـادل را    ینـد فرا یلاست که سرعت تعد tECM-1یب است ضر
ضـریب  مشـخص اسـت،    6 گونه کـه از جـدول  همان .دهدینشان م

 نشـان  یبضـر  یـن ااسـت،   530/0برآوردي جز تصحیح خطا برابر با 
گونه شوك و عدم تعادل  هر است که در صورت وارد آمدن یندهنده ا

انحرافات با  ینا یلتعد ي مربوط به هر متغیر،هااعمال شوك یقاز طر
از عــدم  53/0 در هــر دوره شــود. یعنــیانجــام مــی 530/0 ســرعت

شود. به یبرطرف م وري کل عوامل بخش کشاورزيبهره يهاتعادل
معادلـه   ،حراف از عـدم تعـادل  گونه ان درصورت بروز هریگر عبارت د

نسبت به رابطه بلندمدت  وري کل عوامل تولید بخش کشاورزيبهره
شده و به  یلانحرافات در دوره بعد تعد یناز ا 53/0 دوره یکخود در 

 یلسـرعت تعـد   ینا .کندیم حرکت سمت رابطه تعادل بلندمدت خود
انحرافات  یراناست که در اقتصاد ا یتواقع ینا یانگرباال ب متوسط روبه
وري کل عوامـل تولیـد بخـش    بهرهآمده در  ي بوجودهاو عدم تعادل

 ، با شتاب به سمت تعادلسرریز تکنولوژي يهادر اثر شوك کشاورزي
  کند.یحرکت م بلندمدت

 

  هاگیري و پیشنهادنتیجه
دهـد کـه سـرریزهاي    نتایج حاصل از ایـن مطالعـه، نشـان مـی    

گذاري اي و سرمایهت کاالهاي سرمایهتکنولوژي از هر دو کانال واردا
وري کل عوامل تولید بخش کشاورزي تـأثیر  مستقیم خارجی بر بهره

گذارد و در واقع رابطه بلندمدت میـان ایـن متغیرهـا تأییـد     مثبت می
) و کـروریتن  36( 3)، پسـوآ 3شود، که مطالعات امینی و همکاران (می

 )19ج مطالعـه فـو و گانـگ (   کنند. اما نتای) این نتایج را تأیید می12(
نسبت به اثر کمتري  اثرات سرریز تکنولوژي خارجی که دهدنشان می

 داشـته وري در چـین  هاي داخلی بر رشد بهـره تحقیق و توسعه بنگاه
  است. 

مدت اثر مثبـت سـرریز   با توجه به نتایج حاصل از مدل، در کوتاه
                                                        
3- Pessoa 
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ش وري کـل عوامـل بخـ   گـذاري مسـتقیم خـارجی بـر بهـره     سرمایه
مدت اثر سرریز از کانال واردات کاالي کشاورزي تأیید اما رابطه کوتاه

شود. در وري کل عوامل بخش کشاورزي تأیید نمیاي بر بهرهسرمایه
) نیز اثـر سـرریز از کانـال واردات    23آبادي (مطالعه حیدري و سنگین

گیرد که وري کل عوامل مورد تأیید قرار نمیاي بر بهرهکاالي سرمایه
دلیل آن عدم توانایی اقتصـاد در جـذب تکنولـوژي از کانـال واردات     

و همکـاران   1یانـگ شود. همچنین مینـگ اي بیان میکاالي سرمایه
یز تکنولـوژي از  مؤثرتر از سرررا  FDIیز تکنولوژي از کانال سرر) 30(

  باشد. یواردات م کانال
در هـر دوره   53/0برابر  TFPهاي سرریز بر سرعت تعدیل شوك

دهنده میزان تعدیل به تعادل بلندمدت است. با توجـه   است که نشان

شود عالوه بر تحقیـق و توسـعه   به نتایج مثبت سرریزها، پیشنهاد می
داخلی، به جذب علم و تکنولوژي روز دنیا در بخش کشاورزي توجـه  

د شود. خصوصا در خصوص منابع تولیدي کمیابی نظیـر آب کـه ورو  
وري کـل را افـزایش   تواند بهـره تکنولوژي پیشرفته در این زمینه می

توان از طریق مهیا کردن شرایط اقتصادي کشور از دهد. همچنین می
هاي گذاري، شرکتقبیل بهبود سیستم مالی و کاهش ریسک سرمایه

هـاي  گـذاري در زیرسـاخت  بینان را تشویق به سرمایهخارجی و دانش
با توجه به تـأثیر مثبـت سـرمایه انسـانی بـر       بخش کشاورزي نمود.

وري و همچنین نقـش مهـم بهبـود سـرمایه انسـانی در جـذب       بهره
گذاري جهت گذاري مستقیم خارجی، علم و تکنولوژي، سرمایهسرمایه
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