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پناهی9

 -9فارغالتحصیل ماستری توسعه اقتصادی و برنامهریزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
چکیده
تئوریهای سرمایهگذاری که در دانشگاههای غرب به وجود آمده و در پی تبیین و توضیح رفتار
سرمایهگذاری خصوصی است ،توضیح کاملی از رفتار سرمایهگذاری در کشوری مانند افغانستان فراهم نمیآورد.
همچنان سایر مفروضاتی که در ورای این تئوریها وجود دارند تأمین نشده و نتیجهگیریهای آنها را در چنین
شرایطی تا حد دچار اشکال میکند .به همین سبب در این نوشته تئوری خاصی سرمایهگذاری مبنا قرار نگرفته
است؛ اما بهصورت کلی مقاله بر مبنای تئوریهای سرمایهگذاری تدوین یافته است .با علم به این مشکالت و
محدودیت اطالعات آماری که درباره افغانستان وجود دارد .در این مقاله از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات
معمولی ( )OLSبرای شناسایی عوامل مؤثر برجذب سرمایهگذاری خصوصی در بخش کشاورزی افغانستان استفاده
شده است .در قسمت بررسی عوامل سعی شده تا اثرگذاری عوامل مؤثر کالن اقتصادی ازجمله تورم و نرخ ارز و
بازدهی بخش کشاورزی و تغییرات تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار گیرد .در این تحقیق
از دادههای آماری سالهای  91۰۰تا  ۹۰9۹که از سوی سازمانها و نهادهای معتبر ارائهشده استفاده گردیده شده
است .نتایج این تحقیق حاکی از این است که بازدهی بخش کشاورزی ازجمله عوامل مثبت و مؤثر برجذب
سرمایهگذاری میباشد اما عوامل نرخ تورم و نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با سرمایهگذاری رابط عکس و منفی
دارد.
واژههای کلیدی :عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری ،زراعت افغانستان ،بهرهوری کشاورزی ،ارزشافزوده ،تورم ،نرخ

ارز ،تولید ناخالص داخلی ،تخمین مدل

*- mopanahi67@gmail.com
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مقدمه
سـطح توسـعهنیافتگی و مشـکالت زیرسـاختی 9و زیر بنایی اقتصـاد افغانستان موجب عدم تأمین
فروض مربوط بـه بهینه کردن رفتار ســـرمایهگذاری میشـــود و از این جهت بکارگیری تئوریهای
ســرمایهگذاری را با مشــکل مواجه میکند .بهعنوان مثال در کشــوری مانند افغانســتان که بیش از نیم
جمعیت آن به برق دسـت رسی ندارد و همچنان بیش از نیم جادههای آن غیر آسفالت است و زیرساخت
های حمل و نقل ضـعیفی دارد .نمیتوان الگوهای سـرمایهگذاری که با فرض شرایط کشورهای پیشرفته
عرضه شده است با اطمینان قابل تطبیق دانست.
اگر مدلهای ســرمایهگذاری را مســتقیماً تطبیق داده و برای بررســی تجربی در کشــورهای
توســعهنیافته مانند افغانســتان بکار ببریم مشــکالت آماری شــدیدی را به همراه دارد .مثالً دادههای
متغیرهایی مانند موجودی سـرمایه ،نیروی کار ،دسـتمزدها ،نرخ بهره و شـاخص قیمت نسبی محصوالت
کشاورزی و غیره بهسادگی قابل دسترس نمیباشد و در شرایط عدم اطالعات موجود در ارتباط با نرخهای
واقعی تأمین مالی و آمار مقدار اعتبار بخش کشــاورزی و غیره اســتفاده مدل را با مشــکل مواجه کرده و
آزمون تجربی را با اشـــکال روبرو میســـازد .ازجمله عوامل که مؤثر بر ســـرمایهگذاری در تئوریهای
ســرمایهگذاری از آن یاد میشــود ،نرخ بهره اســت که در این تحقیق به دلیل عدم موجودیت آمار از آن
بهصـورت سـری زمانی مورد نظر تحقیق ،در مدل وارد نشده است .با علم به این مشکالت و محدودیت
اطالعات آماری که درباره افغانســتان وجود دارد .در این مقاله به بررســی عوامل مؤثر بر ســرمایهگذاری
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بخش کشاورزی خواهیم پرداخت.
پیشینه تحقیق
در مورد عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در بخش کشاورزی افغانستان کاری تحقیقاتی مشابه
این تحقیق در افغانستان انجام نشده است به همین جهت از پیشینه تحقیقی برخوردار نمیباشد؛ اما کار
مشابه تحقیق پیش رو در بخش کشاورزی ایران و پاکستان و غیره انجام شده است که در ذیل به موارد از
آن اشاره خواهیم کرد .در پیشینه تحقیقی ذیل بیشتر به تحقیقاتی پرداخته شده است که حداکثر مشابهت
را به این تحقیق دارد.

1- Infrastructure

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی ،سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

19

فرامرز پور و صامتی ( )99۹9در مقالهای با عنوان «بررسی موانع سرمایهگذاری خصوصی در بخش
کشاورزی ایران» دریافته است که نرخ تورم و ارزشافزوده مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری
خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایهگذاری خصوصی نسبت به ارزشافزوده
بیش از دیگر متغیرها است.
تحقیقی که در مورد کشاورزی پاکستان صورت گرفته ،سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را تابع از
ارزشافزوده بخش کشاورزی و تابع از قیمت لوله آبرسانی به قیمت محصوالت کشاورزی و تابع از قیمت
تراکتور به قیمت محصوالت کشاورزی و معافیتهای بخش کشاورزی در نظر گرفته است .در این تحقیق
ضریب متغیر ارزشافزوده مثبت و نزدیک به یک میباشد که نشان مؤثریت ارزشافزوده بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی میباشد.
فور گارسی ( )۹۰9۰در مطالعه خود با استفاده از دادههای تابلوی کشور رومانی طی دوره -۹۰۰۹
 9111به بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر تولید کشاورزی پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که
بیثباتی نرخ ارز اثر منفی و معنیداری بر سرمایهگذاری و تولید کشاورزی این کشور داده است.
پرهیز گاری ( )9900به برآورد تابع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ایران دریک مدل با 94
مشاهده برای دوره زمانی ( )999۹-09پرداخته و سرمایهگذاری در این بخش را تابع ارزشافزوده بخش
کشاورزی و وامهای پرداختی از سوی بانک توسعه کشاورزی در نظر میگیرد؛ و نتیجه میگیرد که وامهای
پرداختی و ارزشافزوده اثر مثبت بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی دارد.
هژبر کیانی و علیزاده ( )99۰1عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی را در کشاورزی ایران
کشاورزی ،ارزشافزوده بخش کشاورزی ،موجودی سرمایه دولت در بخش کشاورزی و اعتبارات جاری و
شده ،موجودی سرمایه دولتی و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی از تأثیر بیشتری برخوردار است.
کمال صادقی ( )99۰9سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی را تابع از سرمایهگذاری
دولتی به ارزشافزوده بخش کشاورزی با یک دوره وقفه و تابع از شاخص قیمت عمدهفروشی محصوالت
کشاورزی نسبت به شاخص عمدهفروشی کل کاالها و خدمات و تابع از اعتبارات و وامهای پرداختشده به
بخش کشاورزی و درآمد بخش کشاورزی در نظر گرفته است .ضرایب متغیرهای مورد نظر همگی مثبت
بوده و فقط ضریب شاخص قیمت عمدهفروشی محصوالت کشاورزی نسبت به شاخص قیمت عمدهفروشی
کل کاالها و خدمات منفی میباشد؛ و ضریب متغیر دامی مربوط به درآمد نیز منفی میباشد.
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سرمایهای اعطایی بانک کشاورزی در نظر گرفتهشده است .بررسیها نشان داده که در میان متغیرهای یاد
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بررسی کردند .در مطالعه آنها متغیرهای مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی شامل شاخص بهای محصوالت
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تحقیق دیگری درباره کشاورزی پاکستان انجام شده است که در این تحقیق سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی تابع از رشد محصول در بخش کشاورزی ،سرمایهگذاری عمومی ،نرخ رشد اعتبارات در بخش
کشاورزی و تابع از نرخ مبادله واقعی و سرمایهگذاری خصوصی در بخش کشاورزی با یک دوره وقفه
میباشد .در این تحقیق ضریب متغیر ارزشافزوده بخش کشاورزی  9544میباشد که نشاندهنده اثرگذاری
خوبی ارزشافزوده بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خواهد بود( .طارق جواد.)91۹۹ ،
غرجستانی ( ،)991۰در کتاب نقش توسعه روستایی در اقتصاد افغانستان در فصل دوم این کتاب به
اوضاع اقتصادی افغانستان میپردازد و کمبود منابع مالی و تخریب زیرساختهای کشاورزی در دوران جنگ
را از مهمترین مشکالت بخش کشاورزی میداند
هوشمند و همکاران ( ،)991۰در مقاله با عنوان عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خصوصی در بخش
کشاورزی ایران ،نتیجه گرفته است که هزینه زیربنایی دولت و رشد اقتصادی بر سرمایهگذاری خصوصی
در بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معناداری دارند ،از طرفی متغیری نا اطمینانی و نرخ بهره بر سرمایهگذاری
خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر منفی و معنیداری دارند.
فرضیه تحقیق

بازدهی بخش کشاورزی و درآمد سرانه و نرخ ارز و تورم از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی افغانستان میباشد.
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هدف تحقیق

با توجه به ظرفیت موجود برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افغانستان هدف تحقیق بهبود
وضعیت سرمایهگذاری در این بخش است .برای رسیدن به این هدف شناخت عوامل و موانعی سرمایهگذاری
بهعنوان هدف اولیه تلقی میشود.
ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه بخش کشاورزی افغانستان از زمینه مساعد برای کشاورزی برخوردار میباشد اما
این فرصت بدون بهرهبرداری به علت عدم سرمایهگذاری در این بخش باقیمانده است و کسری مواد
غذایی با واردات تأمین میشود از این جهت به نظر ضروری میرسد که عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در
این بخش شناسایی گردد.
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روش تحقیق

روش که در این مقاله استفاده میشود در آن عالوه بر تجزیهوتحلیل آماری که استفاده خواهد شد،
روش مناسب اقتصادسنجی نیز برای بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استفاده
خواهد شد .روش مطالعه در این تحقیق کتابخانهای میباشد .در این تحقیق به منابع که از سوی مرکز آمار
افغانستان و وزارت زراعت و دامداری و وزارت اقتصاد و سایتهای اینترنتی مؤسسات بینالمللی
( )FAO,WORLD BANKنشر شده است استناد شده است .همچنین از منابع معتبر مکتوب کاغذی و
الکترونیکی دیگر استفاده گردیده .قابلذکر است که در این مقاله از آمار و ارقام مربوط به بازه زمانی 990۰
تا  991۰جهت بررسی استفاده شده است.
مبانی نظری تحقیق
در این بخش از مقـالـه ادبیـات اقتصـــادی مربوط بـه رفتـار ســـرمایهگذاری و تئوریهای مهم
سـرمایهگذاری در سطح کالن را بهاجمال مطرح خواهیم کرد« .منظور از سرمایهگذاری در ادبیات اقتصاد
کالن آن دســته از مخارج نهایی در اقتصــاد اســت که به حفظ و تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کاالها و
خدمات در اقتصـاد میانجامد .برای سـادگی فرض میشـود که این سـرمایهگذاریها توسط بنگاهها و یا
تولیدکنندگان خصـوصـی صـورت میگیرد؛ و هدف از سرمایهگذاری حفظ و یا افزایش توان تولید کاال و
خدمات اســت(».رحمانی ،991۰،ص  .)9۰0معموالً ســرمایه یا مقدار تجهیزات ،تأســیســات ،ابزار تولید و
ساختمانهای مسکونی و موجودی انبار دریک لحظه معین یک متغیر ذخیره یا انباره یا موجودی است که
اندازهگیری میشود؛ اما سرمایهگذاری یا مقدار مخارج صرف شده برای تجهیزات ،تأسیسات ،ابزار تولید و
اندازهگیری میشود.
انواع سرمایهگذاری و مفاهیم سرمایهگذاری
سرمایهگذاری کل ازلحاظ ماهیت و نوعیت به سه دسته تقسیم میشود.
الف) سرمایهگذاری ثابت در لوازم کسبوکار به کلیه مخارجی که برای ایجاد ،خرید ،نصب و تعمیرات
اساسی کاالهای سرمایهای (ماشینآالت ،تأسیسات ،تجهیزات و ابزار تولید) صورت میگیرد سرمایهگذاری
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از گذشـته تا آن لحظه معین انباشـتهشـده اسـت .معموالً موجودی سرمایه در ابتدا یا انتهای دوره (سال)
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ثابت در لوازم کسبوکار میشود .خرید یک تراکتور توسط یک کشاورز برای استفاده در مزرعه
سرمایهگذاری ثابت نامیده میشود.
ب) سرمایهگذاری در ساختمانهای مسکونی -به کلیه مخارج (بهجز هزینه زمین) صرف شده برای
ساخت و تعمیرات اساسی ساختمانهای مسکونی ،سرمایهگذاری ثابت در ساختمانهای مسکونی گفته
میشود.
ج) سرمایهگذاری در موجودی انبار یا موجودی کاال -تغییر در موجودی کاالهای ساختهشده ،نیمه
ساخته ،مواد اولیه و ملزومات در انتهای سال نسبت به ابتدای سال را سرمایهگذاری در موجودی انبار
مینامند.
سرمایهگذاری کل ازنظر حفظ و یا افزایش توان تولیدی به دودسته تقسیم میشود یکی سرمایهگذاری
جایگزینی یا جبران استهالک است که بهجای فرسودگی سرمایه مولد جایگزین میشود؛ و دیگری
سرمایه گذاری خالص است که مازاد بر جبران استهالک است که منجر به حفظ و افزایش توان تولیدی
میشود (رحمانی ،991۰ ،ص .)9۰۰
سرمایهگذاری بهعنوان یک متغیر اقتصاد کالن ناشی از تقاضای بنگاههای اقتصادی برای عامل
سرمایه بهعنوان یک عامل تولید است .درواقع هر تئوری سرمایهگذاری باید جواب مشخصی بدهد که اوالً
چگونه مقدار مطلوب موجودی سرمایه تعیین میشود و چه متغیرهایی روی آن تأثیر گذاشته و مقدار آن را
مشخص میکنند و ثانیاً بعد از مشخص نمودن موجودی مطلوب ،بنگاه چه سرعت تعدیلی را دررسیدن به
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آن اتخاذ میکند و چه عواملی این سرعت تعدیل را تعیین میکنند.
تئوری سرمایهگذاری اصل شتاب ساده بیان میکند که اصل شتاب بیانگر تغییراتی است که در
تقاضای وسایل تولید یا بهعبارتدیگر در سرمایهگذاری براثر تغییرات در تقاضای مصرفی به وجود میآید.
بیان سادهتر این قضیه این است که در چنین شرایطی موجودی سرمایه مطلوب ∗𝑡𝑘 برابر است با نسبت
سرمایه به تولید  kضربدر سطح تقاضای بازار برای کاالها و خدمات تولیدکنندگان یا تقاضای کل که با
 Yنشان داده میشود.
()9

𝑡𝑦𝑘 = ∗𝑡𝑘

از طرف دیگر از بحث تئوری اصل شتاب نتیجه میشود که همواره موجودی واقعی و موجودی
مطلوب سرمایه باهم برابر هستند یا بهعبارتدیگر ،تعدیل بهطور کامل صورت گرفته و ضریب تعدیل یک
میباشد:

1۰
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()۹

𝑡𝑘 = ∗𝑡𝑘

و یا بهصورت زیر:
()9
که

t

𝑡𝑦𝑘 = ∗𝑡𝑘

 Kمیزان موجودی سرمایه واقعی که برابر با موجودی سرمایه مطلوب بوده (جرگنسون9)91۰9 ،

و  kنسبت سرمایه به تولید میباشد ،حال تغییر در تقاضای کل یا درآمد ملی موجبات تغییرات متناسب در
موجودی سرمایه واقعی میشود چراکه تغییر درآمد ملی موجب تغییر موجودی مطلوب گشته و با فرض
تعدیل کامل چنین نتیجهای به دست میآید .پس در این صورت خواهیم داشت:
(∆𝑘𝑡 = 𝑘∆𝑦𝑡 )4

و طبق تعریف سرمایهگذاری خالص ،تغییر در موجود سرمایه همان سرمایهگذاری خالص میباشد،
یعنی:
()0

𝑡𝑦∆𝑘 = 𝑡𝑛𝐼 = 𝑡𝑘∆

پس سرمایهگذاری خالص متناسب است با تغییرات در درآمد ملی ،برای اینکه سرمایهگذاری کل را
بیان کنیم با توجه به اینکه سرمایهگذاری جایگزینی نسبت ثابتی مثالً  δاز موجودی سرمایه میباشد ،یعنی:
()2

𝐼𝑟𝑡 = 𝛿𝑘𝑡−1

پس معادله سرمایهگذاری کل یا ناخالص که از اصل شتاب ساده به دست میآید چنین است:
()۰

𝐼𝑔𝑡 = 𝐼𝑛𝑡 + 𝐼𝑟𝑡 = 𝐾∆𝑦𝑡 + 𝛿𝐾𝑡−1

برای ثابت ماندن سرمایهگذاری خالص ،درآمد ملی یا تقاضای کل باید با یک نسبت در سال رشد کند و
اگر نرخ رشد درآمد ملی کاهش یابد سرمایهگذاری خالص کاهش مییابد و در صورت عدم ثابت ماندن نرخ
رشد درآمد ملی حتی بخشی از سرمایههای مستهلکشده جایگزین نمیشوند .اصل شتاب در این شکل
غیرقابل انعطاف آن ،بهعنوان یک تئوری سرمایهگذاری ،پذیرش چندانی از سوی اقتصاددانان کسب نکرده
است و اغلب آن را رد کردهاند .همینطور تالشهایی برای آزمون تجربی آن صورت گرفته است که اغلب
آن را رد کردهاند .همینطور تالشهایی برای آزمون تجربی آن صورت گرفته است که اغلب نتایج مساعدی

1-. D. W. Jorgensen,
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آنچه از این تئوری در ارتباط با سرمایهگذاری فهمیده میشود این است که عالوه بر سطح باالی
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برای حمایت از آن ب ه دست نیامده است .گرچه کالرک نتایج کامالً مساعدی برای تعدیل و اصالح آن
کسب کرده بود (خان 9.)910۹ ،به همین دلیل عمدتاً بعد از دهه  910۰تالشهایی برای تعدیل و اصالح
آن به عمل آمد که منجر به مطرحشدن تئوری شتاب انعطافپذیر شد و بهویژه فرض تعدیل کامل موجودی
واقعی به موجودی مطلوب سرمایه مورد تعدیل قرار گرفت.
مدل شتاب انعطافپذیر بهعنوان یک مدل آلترناتیو بهجای مدل شتاب ساده ابتداً توسط کویک
( ۹)9104و چنری 9طی مقاالت جداگانه مطرح شد و به صورتهای مختلفی در مطالعات تجربی
سرمایهگذاری بکار رفته است .در مدل شتاب انعطافپذیر بعد از بحث اینکه موجودی سرمایه مطلوب ارائه
شد تغییر در سرمایه مطلوب که بهصورت مخارج سرمایهگذاری واقعی تبدیل میشود با یک الگوی توزیع
با وقفه صورت میگیرد .اگر موجودی سرمایه مطلوب را با * Kو موجودی سرمایه واقعی را با  kنشان دهیم
در آن صورت میتوان سرمایهگذاری خالص را بهصورت زیر تعریف کرد:
𝐼𝑛𝑡 = 𝑘𝑡 − 𝑘𝑡−1

()9

در مدل شتاب ساده فرض میشود که تعدیل بهطور کامل طی یک دوره انجام شد و همواره سرمایه
واقعی ،خود را به سرمایه مطلوب میرساندند یا بهعبارتدیگر ،ضریب تعدیل واحد بود ،یعنی:
()۹

𝐼𝑛𝑡 = 𝑘𝑡 − 𝑘𝑡−1 = 𝑘𝑡∗ − 𝑘𝑡−1
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در مدل انعطافپذیر فرض میشود که تنها بخشی از شکاف بین موجودی سرمایه واقعی و موجودی
سرمایه مطلوب طی یک دوره پر میشود و لذا برای رسیدن به موجودی سرمایه مطلوب به بیش از یک
دوره احتیاج هست .این موضوع را میتوان بهصورت زیر نوشت:
()9

) 𝐼𝑛𝑡 = 𝑘𝑡 − 𝑘𝑡−1 = 𝜆(𝑘𝑡∗ − 𝑘𝑡−1

این مدل که تحت عنوان فرضــیه تعدیل جزئی 4یا فرضــیه تعدیل موجودی 0نیز نامیده میشــود با
توجه به اینکه 𝜆 کوچکتر از یک میباشــد بیان میکند که طی یک دوره ،نســبتی با 𝜆 از فاصــله بین
موجودی واقعی و مطلوب سرمایه کاسته میشود.

1- .khan
2- I. M. Koyck, Distributed Lags and Investment Analysis, Amsterdam, 1954
3- H. B. Chanery, Over Capasity and the acceleration Principle, Econometrica, January 1952.
4- Partial Adjustment Hypothesis
5- Stock Adjustment Hypothesis
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معیار ارزش فعلی
یکی از معیارهای که سودآوری سرمایهگذاری با آن سنجیده میشود و مبنای عمل سرمایهگذار قرار
میگیرد روش یا معیار ارزش فعلی خالص میباشد .سعی میشود که سود یا ارزش فعلی خالص یک پروژه
محاسبهشده و ضمن نتیجهگیری در مورد قابل اجرا بودن آن امکان مقایسه با پروژههای دیگر را نیز فراهم
نمایند یک پروژه سرمایهگذاری دارای یک هزینه اولیه (قیمت و بهایی اولیه پرداختی بابت خرید و نصب و
راهاندازی ماشینآالت و تجهیزات و ابزار تولید) است .همچنان یک پروژه دارایی یکعمر مفید مثالً چندساله
است و در طول چند سال عمر مفید پروژه دارایی درآمد میباشد .با توجه به اینکه درآمدها و هزینهها در
دوران مختلف اتفاق میافتد که ارزش یکسانی ندارند .چنانچه در حال حاضر قصد ارزیابی پروژه و جود
داشته باشد باید آن هزینهها و درآمدها اول تبدیل به ارزش حال شود یا ارزش فعلی شوند .آنگاه امکان
کسر کردن هزینهها از درآمد به و جود میآید .برای اینکه تصمیم بگیریم که آیا سرمایهگذاری انجام دهیم
یا نه ازلحاظ اقتصادی مناسب است یا خیر باید تفاوت میان جمع ارزش فعلی درآمدها و جمع ارزش فعلی
هزینههای پروژه محاسبه شود .اگر بهصورت مختصر فرمول محاسبه را بیان کنیم بهصورت زیر است که
 NPVارزش حال میباشد؛ و 𝑡𝑅𝑇 درآمد میباشد 𝑉𝐶𝑡 .هزینههای متغیر پروژه میباشد که در طول دوره
سرمایهگذاری اتفاق میافتد 𝐶° .هزینه اولیه پروژه و  rکه درمخرج میباشد نرخ بهره تنزیلی است.
𝑡𝐶𝑉 𝑇𝑅𝑡 −
− 𝐶°
𝑡)𝑟 (1 +

𝑛

∑ = NPV
𝑡=0

پروژه به سودآور بودن و نبودن پروژه دست مییابیم اگر پروژه دارایی ارزش فعلی مثبت باشد قابل اجرا
پروژه تفاوت ندارد .اگر NPV < 0باشد سرمایهگذاری عقالیی نیست .در روش محاسبه ارزش فعلی بر
اساس محاسبه ارزش فعلی از بزرگترین مقدار  NPVتا کمترین مقدار میتوان پروژهها را برای
سرمایهگذاری مرتب و اولویتبندی نمود .اول بای اولر پروژههای میبایست سرمایهگذاری کرد که NPV

بیشتری دارد.
چنانچه نرخ بهره کاهش یابد ارزش فعلی هر پروژه افزایش مییابد؛ و نرخ بهره افزایش یابد ارزش
فعلی پروژهها کاهش میباید؛ بنابراین ارزش حال پروژههای سرمایهگذاری با نرخ بهره رابطه عکس دارد.
(رحمانی .)9۰1 ،991۰،از طرف دیگر اگر بازدهیهای انتظاری مربوط به هرکدام از دورهها مثالً براثر
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است اگر  𝑁𝑃𝑉 > 0بشود به معنی سود اقتصادی مثبت است .اگر 𝑂 = 𝑉𝑃𝑁 باشد اجرا و عدم اجرای
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با محاسبه مجموع هزینهها به ارزش فعلی و محاسبه مجموع درآمدها به ارزش فعلی در طی عمره
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افزایش تقاضا در دوره جاری ،افزایش یابند و انتظاری برود که این افزایش تقاضا دائمی است سطح
سرمایهگذاری تعادلی بیشتر میشود (برانسون 9)99۰2،که در قالب تئوری اصل شتاب توضیح داده شده
است.
تئوریهای سرمایهگذاری که در دانشگاههای غرب به وجود آمده و به دنبال توضیح رفتار
سرمایهگذاری خصوصی است ،توضیح کاملی از رفتار سرمایهگذاری در کشوری مانند افغانستان فراهم
نمیآورد و همینطور سایر مفروضاتی که در ورای این تئوریها وجود دارند تأمین نشده و نتیجهگیریهای
آنها را در چنین شرایطی تا حد زیادی دچار اشکال میکند به همین جهت این تحقیق بر مبنای تئوری
خاص سرمایهگذاری تدوین نشده است بلکه هر تئوری بخش از عوامل را میتواند تبیین کند.
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش کشاورزی
سرمایه در فرایند توسعه عوامل اساسی به شمارمیرود و بهعنوان محدودترین عامل تولید در
کشاورزی ،از اهمیت باالی برخوردار است .اهمیت سرمایه ازآنجا ناشی میشود که موجبات افزایش
بهرهوری سایر عوامل تولید یعنی زمین و کار را فراهم میکند (روزبهان .)9۰ :9919 ،سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی عالوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش میشود ،با توجه به پیوندهای
پسین و پیشین این بخش با سایر بخشها و فعالیتهای اقتصادی ،به رشد تولید و اشتغال در بخشهای
دیگر نیز کمک میکند .با توجه به اینکه در افغانستان بیشتر فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی
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انجام میشود ،سرمایهگذاری در بخش کشاورزی باعث ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق روستایی
و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها میشود.
 -۱سطح درآمد

۲

با توجه به نظریههای سرمایهگذاری سطح درآمد یا تولید مهمترین نقش را در میزان سرمایهگذاری
ایفا میکند (برانسون .)99۰2 ،بر اساسی مالک ارزش فعلی و بازدهی داخلی کینز و اصل شتاب هرچه
سطح درآمد بیشتر باشد ،میزان سرمایهگذاری بیشتر است.
طبق اصل شتاب ،تغییرات سطح درآمد تأثیر بیشتری نسبت به سطح درآمد دارد .هرچه این تغییرات
شتاب بیشتری بگیرد .سرعت تعدیل برای رسیدن به سرمایه مطلوب بیشتر افزایش مییابد؛ بنابراین سطح

1- BRANSON
2- Income level

9۰9
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درآمد یا تغییرات سطح درآمد را میتوان بهعنوان عامل مؤثری برای سرمایهگذاری خصوصی تلقی کرد
(رحمانی.)9۹1 :99۹1،
 -۲بهرهوری بخش کشاورزی

یکی از عوامل مؤثر بر سـرمایهگذاری و جذب سرمایه در یک بخش سودآوری و بازدهی آن بخش
است زیرا سرمایهگذار خصوصی به دنبال حداکثر کردن سود خویش است .برای بررسی بیشتر در ادامه به
بررسی بازدهی متوسط سرمایه در بخش کشاورزی و به بررسی شاخص کارایی سرمایه پرداخته میشود.
برای محاســبه بازده هر دالر ســرمایه (با نادیده گرفتن ســایر عوامل تولید که در کنار ســرمایه اســت)،
بهرهوری متوسط سرمایه در بخش کشاورزی طبق الگوی مطالعه بهصورت زیر برآورد شد.
APK = Q/K
( Qتولید بخش کشاورزی در هرسال  Kسرمایه موجود در همان سال است)

نتایج حاصل از برآورد بهرهوری سرمایه طی سالهای مورد مطالعه بهصورت نمودار آورده شده که
یک روند کلی را نشان میدهد گرچه این روش برآورد از لحاظ علمی به دلیل اینکه سایر عوامل دخیل در
تولید را نادیده میگیرد خیلی قابل اتکا نمیباشد اما روند کلی یک بخش را از لحاظ بازدهی بهخوبی میتواند
نشان دهد (یافتههای تحقیق).
بازده هر واحد سرمایه که با محاسبه بهرهوری سرمایه مشخص میشود ،نشان میدهد که یک
واحد سرمایهگذاری در بخش مورد مطالعه چه میزان ارزشافزوده ایجاد میکند بهعبارتدیگر بیان میکند

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

معین نیاز است.

سال  ،۰شماره  92و  ،9۰بهار و تابستان 9911

که بهطور متوسط برای ایجاد یک واحد ارزشافزوده در بخش به چه میزان سرمایهگذاری طی یک دوره
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نمودار-1روند بهره وری سرمایه دربخش کشاورزی افغانستان درطی سالهایی6112-1791

منبع :محاسبه محقق

بازده هر واحد سـرمایه که با محاسـبه بهرهوری سـرمایه مشخص میشود ،نشان میدهد که یک

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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واحـد ســـرمـایـهگذاری در بخش مورد مطالعه چه میزان بازدهی دارد .مطالعه آمار ســـرمایهگذاری و
ارزشافزوده بخش کشاورزی نشان میدهد که روند کلی بهرهوری متوسط سرمایه از سال )990۰( 91۰۰
تا سـال  ۹۰92کشاورزی افغانستان سیر نزولی داشته است ،هر دالر در  0سال اول دهه  91۰۰بیش از 0
دالر بازدهی (سـایر عوامل در تولید نادیده گرفته شده) داشته است ،اما این روند بهتدریج کاهش مییابد،
به گونه که بازدهی هر دالر سرمایه در سال  ،91۰2به  95۰دالر میرسد؛ و این روند تا سال  911۹میان
 95۰تا  9دالر در نوسـان اسـت؛ اما در سال  ،911۹بازدهی هر دالر به کمتر از سه دالر کاهش مییابد و
این روند نزولی حتی به یک دالر میرسـد تا سال  ۹۰9۰روند نزولی ادامه داشته است .کاهش بهرهوری
سرمایه در بخش کشاورزی میتواند یکی از عوامل مهم در عدم جذب سرمایهگذاری بیشتر در این بخش
باشد.

9۰9
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 -۳شاخص کارایی سرمایهگذاری )(ICOR

۱

یکی دیگر از شاخصهای اقتصادی که میتواند بهعنوان راهنمایی تصمیمگیری در سرمایهگذاری
به کار رود ،شاخص  ICORاست .با این شاخص میتوان میزان تأثیر کلی یا کارایی سرمایهگذاری را دریک
بخش اقتصادی محاسبه و آن را با سایر بخشها مقایسه کرد .بهعبارتدیگر از طریق نسبت افزایش سرمایه
به تولید میتوان تأثیر سرمایهگذاری بر درآمد ملی و ارزشافزوده و درنتیجه اولویت سرمایهگذاری را تعیین
کرد .در بخشهای از اقتصاد که شاخص  ICORآنها کمتر میباشد نرخ بازدهی سرمایه باالتر است؛ و
درنتیجه در تخصیص سرمایه در اولویت قرار میگیرد .برای محاسبه این شاخص ،سرمایهگذاری طی یک
دوره بر ارزشافزوده پایان همان دوره منهای ارزشافزوده ابتدای دوره تقسیم میشود.

شاخصICOR

نشان میدهد که بهطور متوسط برای ایجاد یک واحد ارزشافزوده به چه مقدار سرمایهگذاری طی یک
دوره معین نیاز است .هرچقدر این شاخص کمتر باشد ،کارای و بازدهی سرمایهگذاری در آن بخش بیشتر
است .درصورتیکه  ICORمنفی باشد ،ارزشافزوده طی زمان دارای روند کاهشی شدید خواهد بود.
جدول  :9شاخص کارایی سرمایهگذاری ( )ICORیا نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده بخش
کشاورزی در طی سالهای 9919-990۰

شاخص کارایی
بخش کشاورزی

1.73

-3.39

-12

-0.42

2.15

1.72

منبع :محاسبه محقق

این شاخص که عدد  95۰را برای سالهای اول دهه  990۰نشان میدهد .کشاورزی افغانستان در طی
سالهای  990۰تا  ، 9902از وضعیت مناسبی برخوردار بوده .بعد آن بخش کشاورزی افغانستان در حدود
 ۹9یک سال ،با بازدهی منفی روبهرو میشود ،منفی بودن شاخص کارایی بدین معنا است که ارزشافزوده
دچار کاهش شدید بوده .شاخص منفی در حدود بیش از بیست سال فرضیه این تحقیق را که مدعی است
علت عدم سرمایهگذاری و سرمایهگذاری کم در بخش کشاورزی کارایی کمتر و بازدهی ناچیز بخش

1- Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Definition

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

هرچقدر شاخص کارایی سرمایهگذاری کمتر باشد ،کارایی و بازدهی سرمایه بیشتر است ،با توجه به
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سال

-1385
1393

13781384

13711377

136470

135763

135056
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کشاورزی میباشد را رد نمیکند .گرچه به دلیل عدم دسترسی به آمار سرمایهگذاری در بخشهای خدمات
و صنعت امکان مقایسه شاخص کارایی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با شاخص کارایی در دیگر
بخشها میسر نشده است اما بازدهی منفی سرمایه در بخش کشاورزی در طی دو دهه ( 9929تا )99۹4
میتواند دلیل خوبی برای عدم سرمایهگذاری یا حداقل سرمایهگذاری اندک در بخش کشاورزی باشد .روند
کلی نمودار مربوطه به متوسط بهرهوری سرمایهگذاری نیز سیر نزولی را نشان میدهد (محاسبه محقق)؛
که گویایی کاهش نرخ بازدهی سرمایه میباشد؛ بنابراین محاسبه متوسط بهرهوری سرمایه و شاخص
کارایی سرمایهگذاری همدیگر را در جهت کاهش بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی تأیید میکند.
 -۴نرخ تورم

۱

بعض از اقتصـــاددانان کالســـیک معتقدند تورم میزان پسانداز را کاهش داده و هزینه ریســـک
ســـرمایهگذاری مولد را افزایش میدهد بهطوریکه میزان باالی تورم به تخصـــیص نامناســـب منابع
سرمایهگذاری به سمت فعالیتهای کمتر تولیدی منجر میشود.
نرخ تورم داخلی ازجمله متغیرهای اسـت که بر تقاضـای سرمایهگذاری بخش خصوصی مؤثر است
ولی چگونگی تأثیر آن با ابهام همراه است .تورم مالیم (یکرقمی) پدیده طبیعی بوده و اختالف زیادی در
رفتار سرمایهگذاری ایجاد نمیکند و این نوع تورم برای یک اقتصاد در حال رشد میتواند اثر مثبت داشته
باشـد .چراکه چنین شرایطی منجر به افزایش نرخ سود سرمایهگذاری خواهد شد و سهم صاحبان بنگاهها

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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را افزایش میدهد و شـرایطی مسـاعدی را برای انباشت پسانداز و سرمایهگذاری ایجاد میکند؛ اما تورم
لجامگسیخته که همراه با افزایش تولید نیز نباشد تأثیر منفی بر روی سرمایهگذاری خصوصی میگذارد و
بخش تجاری و ســوداگری اقتصــاد را رونق میدهد؛ زیرا باوجود تورم باال ســرمایهگذاری برای طرحهای
بلندمدت (به علت وارد شـدن ریسک باالتر برای عایدی دورههای دورتر کاهش مییابد) .نرخ تورم باالتر
ریسـک فعالیتهای تولیدی را افزایش داده و بخش سـوداگری اقتصاد را با سود سرشاری مواجه میکند.
این امر بـاعـث میگردد منابع از فعالیتهای تولیدی و ســـرمایهگذاری به ســـمت خدمات کاذب احتکار
فعالیتهای تجاری زودبازده سوق یابند و سرمایهگذاری خصوصی را کاهش دهد.
از سـوی دیگر تورم موجب افزایش هزینه تولید و باال رفتن قیمت محصـوالت کشاورزی شده که
این امر باعث کاهش رقابتپذیری محصـــوالت کشـــاورزی در بازارهای جهانی شـــده و موجب کاهش
صادرات و تولید این محصول میشود.
1- Inflation rate
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 -۵تغییرات نرخ ارز
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۱

بحث تئوریک در زمینه تأثیرات نرخ ارز بر سـرمایهگذاری خصوصی در اقتصاد کالن در کشورهای
پیشرفته و جود ندارد .دلیل این موضع روشن است که در این کشورها بخش عمده کاالهای سرمایهای در
داخل کشـور تولید میشود .اگر واردات کاالهای سرمایهای هم (به میزان محدود) و جود داشته باشد نرخ
ارز و ارزش پول در کشـورهای پیشرفته تقریباً ثابت و در صورت تغییر ،از بحرانهای که تمام کشورها را
در برمیگیرد تأثیر میپذیرد (شـفیع نژاد .)991۹،ولی در کشـورهای در حال توسـعه مانند افغانستان شاید
اغراق نباشـد که گفته شـود تمام کاالهای سـرمایهای (بخصوص ماشینآالت کشاورزی) خود را از خارج
خریداری میکنند .مســئله تغییرات نرخ ارز از اهمیت باالی برخوردار اســت .لذا اگر نرخ ارز افزایش یابد
ســـرمـایـهگـذار قـدرت خرید ماشـــینآالت از خارج را از دســـت میدهد و یا به علت باال رفتن هزینه
سـرمایهگذاری منصـرف میشود ،البته اگر کشوری صادرات وسیع کاالیی داشته باشد میتواند با افزایش
نرخ ارز (کاهش ارزش پولی ملی) صادرات خود را افزایش دهد؛ و تأثیر منفی واردات ماشینآالت را جبران
کند ولی این موضع در مورد کشور افغانستان مصداق ندارد.
تخمین مدل حداقل مربعات

()OLS

 -۱مقدمه

استفاده از روشهای متداول اقتصادسنجی مانند  OLSدر کارهای تجربی بر این فرض استوار است
که متغیرهای سـری زمانی مورد اسـتفاده ایسـتا هسـتند .از طرفی بسـیاری از متغیرهای سری زمانی در
آنهـا اطمینـان حـاصـــل نمـاییم .زیرا مـانا بودن متغیرهای مورد بررســـی از جمله مهمترین نکات در
امروزه برای تشـخیص ایستایی یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد .همچنان که بیان شد
برای الگوهای سـری زمانی فروضی مطرح میکنند که اصلیترین فرض چنین الگویی ایستایی میباشد.
پذیرفته شـدن این فرض برای یک الگو بدین معنا خواهد بود که ساختار الگو در طی زمان تغییر نمیکند
و همچنین میـانگین ،واریانس ،کواریانس و درنتیجه ضـــریب همبســـتگی آن در طول زمان ثابت باقی
میماند .میتوان اینگونه بیان کرد که متغیری را ایستا میشناسیم که اگر شوکی به آن وارد شود اثر این

1- exchange rates

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

تخمینهای اقتصـادسـنجی میباشـد .آزمون ریشـه واحد  ADFیکی از معمولترین آزمونهای است که
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اقتصاد ایستا نیستند .ازاینرو قبل از استفاده از این متغیرها الزم است نسبت به ایستایی و یا عدم ایستایی
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شوک موقت باشد و در طی زمان از بین برود و این متغیر به مقدار تعادلی بلندمدتش باز گردد .درنتیجه در
ادامه ابتدا دادههای مدل از لحاظ ایسـتایی مورد بررسی قرار میگیرد .سپس اقدام به تخمین مدل عوامل
مؤثر برجذب سـرمایهگذاری بخش کشاورزی در کشور افغانستان خواهیم نمود .در نهایت اقدام به بررسی
فروض رگرسیونی کالسیک در مدل نهایی خواهیم نمود.
 -۲معرفی متغیرهای تحقیق
)𝑅𝐺𝐴 𝐼𝐴𝐺𝑅 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃, 𝐼𝑁𝐹, 𝐸𝑋𝑅,

متغیر وابسته در مدل این تحقیق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افغانستان (به قیمت ثابت سال
 )۹۰۰0میباشـد .تعداد مشـاهدات بهصـورت سـری زمانی  49مشاهده است .آمار مورد بررسی مربوط به
سـالهای  91۰۰تا  ۹۰9۹بوده .متغیر وابسته در این تحقیق سرمایهگذاری خصوصی در بخش کشاورزی
افغانستان است که در این تحقیق با نماد  IAGRنشان داده میشود؛ و متغیرهای مستقل و توضیحی که
بهعنوان عامل مؤثر بررسی میشود موارد ذیل است.
 :IAGRسرمایهگذاری خصوصی در بخش کشاورزی افغانستان بهعنوان عامل وابسته میباشد.
 : GDPتغییرات تولید ناخالص داخلی افغانستان
 : INFنرخ تورم
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 :EXRنرخ ارز ،به دلیل عدم موجودیت نرخ ارز مؤثر از نرخ تبدیل دالر 9به پول افغانســتان استفاده شده
است.
 :AGRتغییرات ارزشافزوده بخش کشاورزی میباشد.

1- Dollar exchange rate

9۰۰
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 -۳مانایی دادههای تحقیق

در این قسـمت با اسـتفاده از آزمون دیکی فولر اقدام به بررسی مانایی دادههای تحقیق در سطح و
تفاضل مرتبه اول خواهیم نمود .نتایج این آزمون در جداول  ۹و  ،9ارائهشدهاند.
جدول  :۹نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته برای مدل جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی (در سطح)
مقادیر بحرانی
در سطح 9۰

در سطح 0

درصد

درصد

در سطح  9درصد

با عرض از مبدأ

متغیرها

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-۹/19

IAGR

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-4/۹9

GDP

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-4/19

INF

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-9/99

EXR

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-۰/04

AGR

منبع :محاسبه محقق
جدول  :9نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته برای مدل جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی (با یکبار تفاضل)
مقادیر بحرانی
درصد

درصد

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-2/09

GDP

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-0/90

INF

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-9/۰۰

EXR

-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-9/۹9

AGR

منبع :محاسبه محقق
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-۹/۹1

-9/91

-9/۰۰

-2/9۹

IAGR
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در سطح 9۰

در سطح 0

در سطح  9درصد

با عرض از مبدأ

متغیرها
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با توجه به نتایج جداول  ۹و  9و مقایســه آنها با یکدیگر ،مشــاهده میشــود برخی از متغیرها در
سـطح نامانا و برخی در سـطح مانا هسـتند .درنتیجه چون درجه مانایی متغیرها باهم یکسـان نیست پس
امکان رگرسـیون نمودن متغیرها در یک معادله رگرسـیونی وجود ندارد .در ادامه برای حصول اطمینان از
وجود بردار بلندمدت میان متغیرهای مدل از آزمون یوهانســـون بهره خواهیم برد .اگر ســـریهای مورد
بررسی مانا نباشند باید از تفاضل دادهها در تخمین استفاده نمود؛ اما اگر مابین سریهای نامانا بتوان یک
بردار بلندمدت تعیین نمود؛ دیگر نیازی به اسـتفاده از تفاضل دادهها وجود ندارد و میتوان از سری زمانی
دادهها در سـطح اسـتفاده نمود .الزم به ذکر اسـت تفاضلگیری موجب کاهش سطح اطالعات در دادهها
میشود و تا جایی که امکان داشته باشد باید از سطح دادهها استفاده نمود .در ادامه اقدام به بررسی تعیین
بردار بلندمدت مابین دادههای تحقیق نمودهایم.
جدول  :4نتایج آزمون بهینه بودن بردار یوهانسون
Quadratic

Linear

Linear

None

None

Intercept
Trend
3
3

Intercept
Trend
3
3

Intercept
No Trend
3
3

Intercept
No Trend
3
3

No Intercept
No Trend
2
2

Data Trend:
Test Type
Trace
Max-Eig

منبع :محاسبه محقق
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با توجه به نتایج مقایســـه بردارهای بلندمدت در یوهانســـون ،در حالت نبود عرض از مبدأ و روند
بهترین برآورد ممکنه حاصل میگردد (شرط این است که مجموع تعداد بردارها در هر دو حالت آزمون اثر
و آزمون حداکثر مقادیر ویژه؛ مینیمم باشد) که در جدول  4نتایج این امر نمایش داده شده است.

9۰1
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جدول  :0نتایج آزمون بردار یوهانسون با استفاده از آزمون حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر
آزمون اثر
**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

0.0000
0.0002
0.0992
0.1168
0.4137

60.06141
40.17493
24.27596
12.32090
4.129906

136.5470
59.97195
21.80741
10.04628
0.843320

0.964184
0.809733
0.400317
0.329766
0.036002

**Prob.

0.05
Critical Value

0.0000
0.0004
0.3187
0.1110
0.4137

30.43961
24.15921
17.79730
11.22480
4.129906

Hypothesized
)No. of CE(s
* None
* At most 1
At most 2
At most 3
At most 4

آزمون حداکثر مقادیر ویژه
Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

76.57507
38.16454
11.76113
9.202962
0.843320

0.964184
0.809733
0.400317
0.329766
0.036002

* None
* At most 1
At most 2
At most 3
At most 4

منبع :محاسبه محقق

مدل جذب سرمایهگذاری بخش کشاورزی قابلیت اتکا دارد.
 -۴تخمین مدل

در ادامه اقدام به تخمین مدل عوامل مؤثر برجذب ســـرمایهگذاری بخش کشـــاورزی در کشـــور
افغانستان خواهیم پرداخت.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

بخش کشـاورزی یک رابطه بلندمدت وجود دارد؛ لذا این اطمینان حاصـل میگردد که ضرایب تخمین در
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بر اسـاس آزمونهای اثر و مقادیر ویژه مشاهده میگردد مابین متغیرهای مدل جذب سرمایهگذاری
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جدول  :2نتایج تخمین اولیه عوامل مؤثر برجذب سرمایهگذاری بخش کشاورزی
Prob.
0.0015
0.0002
0.0025
0.0489
0.0498
28.83285
3.732661
5.137221
5.380996
5.204834
1.911408

Std. Error
t-Statistic
0.197918
3.662065
0.163832
-4.495348
0.080315
-3.448170
0.046068
-2.097118
16.71403
2.088188
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Coefficient
0.724790
-0.736480
-0.276941
-0.096610
34.90204
0.801910
0.742292
2.889963
167.0377
-59.21526
11.77346
0.000044

Variable
AGR
EXR
GDP
INF
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

منبع :محاسبه محقق

با توجه به نتیجه تخمین اولیه عوامل مؤثر برجذب ســرمایهگذاری بخش کشــاورزی در کشــور
افغانســتان تأثیر متغیر ارزشافزوده بخش کشــاورزی برجذب ســرمایهگذاری بخش کشــاورزی در کشــور
افغانسـتان مثبت است و متغیرهای تورم ،رشد اقتصادی و نرخ ارز برجذب سرمایهگذاری بخش کشاورزی

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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در کشـور افغانسـتان منفی اسـت .الزم به ذکر اسـت تمامی متغیرها در سـطح  10درصد تأثیر معناداری
برجذب سـرمایهگذاری بخش کشـاورزی در کشـور افغانستان دارند .تمامی متغیرهای توضیحی در معادله
فوق بـا توجـه بـه آمـاره  tبهتنهایی و بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل با ســـایر متغیرها دارای اثر
معنیداری برجذب ســرمایهگذاری بخش کشــاورزی در کشــور افغانســتان هســتند .همانطور که از
تخمینهای حداقل مربعات مشاهده می شود تمامی متغیرهای توضیحی وارد شده به مدل بر اساس آماره
 F =99/۰۰در ســطح  %10دارای تأثیر معنیداری بر متغیر جذب ســرمایهگذاری بخش کشــاورزی در
کشور افغانستان دارند .در نتیجه متغیرهای وارد شده به مدل متغیرهای ذیربط و مرتبط شناسایی شدهاند.
در ادامه مبحث به تفسیر کامل از تخمین فوق پرداخته خواهد شد.
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تفسیر ضرایب

تفســیر ضــریب  : 1با توجه به نتیجه تخمین  ،OLSمقدار ضـــریب متغیر ارزشافزوده بخش
کشـاورزی برابر با  ۰/۰۹برآورد شده است؛ یعنی اگر یک واحد ارزشافزوده بخش کشاورزی افزایش یابد
بهاندازه  ۰/۰۹واحد جذب سرمایهگذاری بخش کشاورزی در کشور افغانستان افزایش مییابد.
تفسـیر ضــریب  :  2با توجه به نتیجه تخمین  ،OLSمقدار ضــریب متغیر نرخ ارز برابر با -۰/۰9
برآورد شده است؛ یعنی اگر یک واحد نرخ ارز افزایش یابد بهاندازه  ۰/۰9واحد جذب سرمایهگذاری بخش
کشاورزی در کشور افغانستان کاهش مییابد.
تفسـیر ضـریب  :  3با توجه به نتیجه تخمین  ،OLSمقدار ضـریب متغیر رشـد اقتصادی برابر با
 -۰/۹9برآورد شــده اســت؛ یعنی اگر یک واحد رشــد اقتصــادی افزایش یابد بهاندازه  ۰/۹9واحد جذب
سـرمایهگذاری بخش کشـاورزی در کشور افغانستان کاهش مییابد .این بدین معنا است که سهم بخش
کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی در طی زمان در حال کاهش بوده است.
تفسیر ضریب  :  4با توجه به نتیجه تخمین  ،OLSمقدار ضریب متغیر تورم برابر با  -۰/۰1برآورد
شده است؛ یعنی اگر یک واحد تورم افزایش یابد بهاندازه  ۰/۰1واحد جذب سرمایهگذاری بخش کشاورزی
در کشور افغانستان کاهش مییابد .این بدین معنا است که میزان افزایش قیمت در مواد خوراکی به میزان
تورم افزایش نیافته اســت که همین امر موجب کاهش ســطح ســودآوری بخش کشــاورزی و بهتبع آن
کاهش تولید و سرمایهگذاری در این بخش شده است.

مقدار ضریب تعیین مدل تخمینی برابر  ۹۰درصد بوده که این عدد بیانگر این امر واقعیت است که؛

تفسـیر ضـریب تعیین تعدیلشـده :مقدار ضریب تعیین تعدیلشده مدل ،با در نظر گرفتن حجم نمونه و
تعداد متغیرهای توضـیحی  ۰4درصـد اسـت ،پس میتوان بیان داشـت که عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری
بخش کشـاورزی ،با توجه به حجم نمونه و تعداد پارامترهای برآوردی دارای توانایی توضیح دهندگی ۰4
درصد تغییرات در سرمایهگذاری بخش کشاورزی را دارند.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

متغیرهای توضیحی توانایی توضیح  ۹۰درصد از علت تغییرات سرمایهگذاری بخش کشاورزی را دارند.
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تفسیر ضریب تعیین
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معنیدار بودن ضـرایب :تمامی متغیرهای مسـتقل با توجه به آماره  tدارای ضرایب با معنی در سطح 10
درصد هستند.
در ادامه به بررسی وجود یا عدم وجود مشکل واریانس ناهمسانی در دادههای تخمین نهایی سرمایهگذاری
بخش کشاورزی با استفاده از آزمون بروش پاوگان پرداختهایم:
جدول  :۰نتایج تست واریانس ناهمسانی در مدل
مقادیر بحرانی

مقدار آماره

آماره

F

2

سطح معنیداری

درجه آزادی

۰/01۹9

( 9۰و )4

۰/۰۰

۰/0494

4

9/۰۹2

منبع :محاسبه محقق

با توجه به آزمون بروش و پاوگان هدف بررسی فرضیه روبرو است:
H 0   0  1   2   3  ...   r  0

حال که مقدار آماره توزیع  Fمحاســباتی از مقدار آماره جدول  ۹در ســطح معنیداری  10درصــد
کوچکتر اســـت درنتیجه فرض صـــفر مبنی بر وجود همســـانی واریانس مابین جزء اخالل با متغیرهای

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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توضـیحی رد نشده و مدل سرمایهگذاری بخش کشاورزی دارای مشکل واریانس ناهمسانی نمیباشد .در
ادامه به بررسی وجود مشکل خودهمبستگی در دادههای مورد نظر پرداخته شده است:
جدول  :۹نتایج تست خودهمبستگی در مدل سرمایهگذاری بخش کشاورزی
مقادیر بحرانی

مقدار آماره

آماره

F

2

سطح معنیداری

درجه آزادی

۰/94۹9

( 90و )0

9/12

۰/۰۰۹۰

0

1/1۰

منبع :محاسبه محقق
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با توجه به اینکه مقدار آماره توزیع  Fمحاســباتی از مقدار آماره جدول  ۹در ســطح معنیداری 10
درصد کوچکتر است درنتیجه فرض صفر مبنی بر وجود خودهمبستگی مابین جزء اخالل دادهها رد شده
و مدل دارای مشکل خودهمبستگی نمیباشد .در نهایت به بررسی فرض نرمال بودن اجزاء اخالل پرداخته
خواهد شد.
نمودار  :۹بررسی نرمال بودن جزء اخالل در تابع سرمایهگذاری بخش کشاورزی

منبع :محاسبه محقق

با توجه به میزان آماره جارک برا ( )9/19مشاهده میگردد فرض صفر که بیانگر نرمال بودن اجزاء
اخالل در مدل است قابلیت رد شدن ندارد .درنتیجه جزء اخالل مدل سرمایهگذاری بخش کشاورزی نرمال
(کارایی) را تأمین نمایند .در ادامه بر اساس آمارههای آزمون  CUSUMو  CUSUMQبه بررسی ثبات

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

ضرایب مدل پرداخته خواهد شد.
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است .نرمال بودن اجزا اخالل نشان میدهد که ضرایب تخمینی نارایب بوده و شرط حداقل واریانس
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نمودار  :9آزمون  CUSUMمدل سرمایهگذاری بخش کشاورزی

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی
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نمودار  :4آزمون  CUSUMQمدل سرمایهگذاری بخش کشاورزی

منبع :محاسبه محقق
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همانطور که در نمودارهای شـماره  -9و  -4مشـاهده میشود ،مسیر قرارداد داللت بر ثبات مدل
دارد .بر اســاس این آزمونها فرضــیه ثبات ضــرایب را در ســطح معنیداری  0درصــد نمیتوان رد کرد و
میتوان نتیجه گرفت که ضـرایب تابع سـرمایهگذاری بخش کشاورزی در کشور افغانستان در دوره مورد
مطالعه باثبات بوده و نتایج قابلیت اتکاء دارند.
نتیجهگیری
نتایج تخمین مدل سرمایهگذاری بخش کشاورزی به شرح زیر است:
 -4اگر یـک واحــد ارزشافزوده بخش کشـــاورزی افزایش یــابـد بــهانـدازه  ۰/۰9واحــد جــذب
سرمایهگذاری بخش کشاورزی در کشور افغانستان افزایش مییابد.
 -0اگر یک واحد نرخ ارز افزایش یابد بهاندازه  ۰/۰9واحد جذب سرمایهگذاری بخش کشاورزی در
کشور افغانستان کاهش مییابد.
 -2اگر یک واحد رشــد اقتصــادی افزایش یابد بهاندازه  ۰/۹9واحد جذب ســرمایهگذاری بخش
کشاورزی در کشور افغانستان کاهش مییابد.
 -۰اگر یک واحد تورم افزایش یابد بهاندازه  ۰/۰1واحد جذب ســرمایهگذاری بخش کشــاورزی در
کشور افغانستان کاهش مییابد.
در جمــعبنــدی ضــرایب و مــدل تحقیــق مشــاهده مــیشــود تــأثیر متغیرهــای (تــورم ،نــرخ ارز و
متغیــر ارزشافــزوده بخــش کشــاورزی مــیباشــد؛ درنتیجــه مــیتــوان بیــان داشــت بــا کــاهش حجــم
کاهش پیدا نموده و وضعیت این بخش رو به وخامت خواهد گذاشت.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر قابل ارائه میباشند:
 -9تقویت سیاستهای سمت عرضـه بـهصـورت هـمزمـان مـیتوانـد ،موجـب افـزایش تولیـد،
اشتغال و کاهش تورم گردد.

فصلنامه کاتب ،علمی  -پژوهشی

ســرمایهگــذاری در بخــش کشــاورزی؛ ســهم ایــن بخــش در طــی زمــان در تولیــد ناخــالص داخلــی
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رشــد اقتصــادی) بــر ســرمایهگــذاری بخــش کشــاورزی در کشــور افغانســتان منفــی بــوده و بــیش از
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 -۹سیاستهای جـذب سـرمایه گـذاری خـارجی در کنـار کـاهش نـرخ ارز ،مـیتوانـد از طریـق
ورود تکنولــوژی جدیــد و مــدیریت نــوین؛ موجــب بهبــود جــذب ســرمایهگــذاری بخــش
کشاورزی در کشور افغانستان شود.
 -9سیاست پرداخت یارانه به نهـادههـای مـورد اسـتفاده در تولیـد کشـاورزی مـیتوانـد موجـب
بهبود وضعیت بخش کشاورزی در کشور افغانستان شود؛
 -4سیاست پرداخـت بخشـی از سـهم بیمـهی محصـوالت کشـاورزی در رویـارویی بـا حـوادث
غیــر مترقبــه نظیــر خشــکســالی ،ســیل ،تگــرگ و  ...توســط بیمــههــای دولتــی مــیتوانــد
موجب بهبود وضعیت بخش کشاورزی در کشور افغانستان شود؛
 -0پرداخت اعتبارات و تسـهیالت بـا نـرخ بهـره کـم بـهمنظـور خریـد ماشـینآالت مـورد نیـاز
جهــت تولیــد و عرضــه محصــوالت کشــاورزی مــیتوانــد موجــب بهبــود وضــعیت بخــش
کشاورزی در کشور افغانستان شود؛
 -2پرداخت یارانه و مشـوقات صـادراتی بـه تولیـدات محصـوالت کشـاورزی مـیتوانـد موجـب
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بهبود وضعیت بخش کشاورزی در کشور افغانستان شود.
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