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چکیده
با توجه به اینکه به طور کلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر سیاستهای
دولت و نه بازار آزاد میباشد ،بررسی نقش و شاخصهای دولت بر تولید و بهرهوری کشاورزی دارای اهمیت به
سزایی میباشد .از این رو در این بررسی تأثیر شاخصهای دولت بر تولید و بهرهوری نهادههای کشاورزی با
استفاده از شاخصهای دولت بانک جهانی ،برای کشورهای عضو سازمان بهرهوری آسیا در دوره زمانی -0202
 0220مورد بررسی قرار گرفته است .بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورزی و معادله های
ساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت میتواند بر باال بردن تولید و بهرهوری نهادههای
کشاورزی نقش داشته باشد ،استفادهشده است .نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید میکنند .با
توجه به روش اول تابع تولید نشان میدهد که کشورهایی با شاخصهای دولتی باالتر ،تولید بیشتری در بخش
کشاورزی ایجاد میکنند و معادله های ساختاری نشان میدهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در
کشوری با شاخصهای باالتر دولت ،منجر به ایجاد تولید بیشتری میشود .همچنین سیاستهای دولت میتواند
بهرهوری کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد .بنابراین بیشترین
تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود .همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی
دولت ،نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت لزوم
نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.
طبقهبندی H11, L78, D24 :JEL
واژههای کلیدی :بهرهوری ،دولت ،کشاورزی ،دادههای تابلویی ،کشورهای سازمان بهرهوری آسیایی
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مقدمه
بهبود كمي و كیفي تولید در بخش كشاورزي براي توسعه اقتصادي در اغلب كشورهاي در حال
توسعه به شكل عرضه سبد غذايي با قیمتهاي پايینتر كه استانداردهاي زندگي را افزايش
ميدهد ،داراي اهمیت زيادي است .به ويژه در كشورهاي فقیر كه بیشتر درآمد خانوار در بخش
خوراک و مواد غذايي هزينه ميشود ( .)USAID, 2002به اين دلیل تالشهاي جهاني زيادي
براي افزايش تولید و بهرهوري بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه انجامشده است.
گاهي عملكرد ضعیف بخش كشاورزي در اين كشورها به كمبود سرمايه فیزيكي ،سرمايه انساني
و فناوري كه نوآوري در كشاورزي را باال ميبرد ،نسبت داده ميشود .در اغلب برنامههاي
كمکهاي بینالمللي تأكید زيادي بر فعالیتهايي مانند آبیاري ،بهبود كاربرد كودهاي
شیمیايي ،ساختن آموزشگاهها و انتقال فناوريهاي جديد كشاورزي وجود دارد .ولي بدون
برنامهريزي و سیاستهاي مناسب دولت دستاوردهاي به دست آمده از اين فعالیتها نميتواند
اثر چنداني بر اقتصاد داشته باشند (مونچي و لیو .)8002
يكي از سازمانهايي كه باهدف باال پايهگذاري شد ،سازمان بهرهوري آسیا 1است كه بر اساس
پیمان  11مي سال  1691به عنوان يک سازمان بین دولتي و منطقهاي تأسیس شد و رسالت
آن مشاركت در توسعه اقتصادي  -اجتماعي آسیا و اقیانوسیه از راه ارتقاي بهرهوري ،با تقويت
روحیه و گرايش براي رقابتي كردن ،ايجاد هماهنگي و يكنواختي بین حفاظت از محیطزيست
با افزايش بهرهوري و افزايش عدالت اجتماعي ميباشد .برنامههاي سازمان بهرهوري آسیا
بخشهاي صنعت ،خدمات و كشاورزي را شامل ميشود و توجه ويژه اين سازمان بر توسعه
اجتماعي -اقتصادي كشورهاي عضو ،توسعه بنگاههاي كوچک و متوسط ،مديريت دانش ،ايجاد
و توسعه سازمانهاي ملي بهرهوري و توسعه يكپارچه جامعه هاي محلي در مقیاس گسترده
ميباشد .اين سازمان بر توسعه صنعت ،خدمات و كشاورزي ،منابع و فناوري ،موسسه هاي
بازاريابي كشاورزي و صنعتي متمركز شده است .سازمان بهرهوري آسیايي  80عضو داردكه
شامل كشورهاي بنگالدش ،كامبوج ،جمهوري چین ،فیجي ،هنگ كنگ ،هند ،اندونزي،
جمهوري اسالمي ايران ،ژاپن ،كره جنوبي ،الئوس ،مالزي ،مغولستان ،نپال ،پاكستان ،فیلیپین،
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سنگاپور ،سريالنكا ،تايلند و ويتنام است .ايران ازسال  1411هجري خورشیدي به عضويت اين
سازمان درآمده است (سازمان بهرهوري آسیا)8002 ،
اين بررسي به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا باال بردن تولید كشاورزي در
كشورهاي در حال توسعه ،عالوه بر متغیرهاي تحصیالت و فناوري ،به شاخصهاي دولت كه
بیانگر سیاستهاي دولت در امور زيربنايي و زيرساختها ميباشند نیز ارتباط دارد و يا خیر؟
همچنین اين موضوع را كه هايامي و روتان ( )1621عامل اصلي محدودكننده كارايي كشاورزي
را نه كمبود منابع طبیعي و نه نبود فناوري بالقوه براي افزايش محصول از منابع موجود ،بلكه
سیاستها و تصمیم هاي زيربنايي ضعیف دولت كه مانع از هماهنگي مناسب فناوري و نوآوري
ميشود مي دانستند ،را بررسي ميكند .به نهادها و سیاستهاي تأثیرگذار بر تولید اقتصاد
ميتوان به عنوان زيرساختهاي دولت در يک كشور اشاره كرد (گلوبرمن و شاپیرو .)8008
زيرساخت هاي دولت ممكن است تولید كشاورزي را از روشهاي مختلفي تحت تأثیر قرار دهد.
براي مثال ،دولت نهادهايي را كه براي بهبود عملكرد نظام بازار بسیار مهم هستند ،ايجاد
ميكند .حفاظت از حقوق مالكیت و نظام قضايي در اداره عدالت و اجراي قراردادها تأثیر
چشمگري بر انگیزه هاي تولید و سرمايهگذاري دارند .به عالوه سیاستهاي مناسب دولت از
فضاي رقابتي و كاهش هزينه ها حمايت كرده و نوآوري در كشاورزي و هماهنگي با فناوري
هاي جديد را تشويق ميكند .در اغلب كشورها ،دولت به عنوان تأمین كننده زيرساختهاي
روستايي ،كاالهاي عمومي ،خدمات و اطالعات ضروري فعالیت كرده و سیاستهاي اقتصاد
كالن را به گونه اي برنامهريزي ميكند كه بر تولید كشاورزي و سرمايهگذاري موثر ميباشند.
بررسي هايي براي ارتباط بین نهادها و تولید اقتصاد انجامشده است .به طور كلي اين بررسي ها
گرايش به تأيید اين موضوع دارند كه اختالف بین بهرهوري كشورها ،به تجانس نداشتن
سازمانها مربوط ميباشد (هال و جونز  ،1666 ،1661كیفر و ناک  ،1661ناک و كیفر .)1661
هال و جونز ( )1661نشان دادند كه بیش از  11درصد از تفاوت سطوح درآمد سرانه بین
كشورها به عامل هاي نهادي مربوط ميشود .آنان بیان كردند كه نهادهاي ضعیف بازدارنده
هايي را براي تجمع ذخیره سرمايه و سرمايه انساني هر نیروي واحد كار به وجود ميآورند ،كه
منجر به كاهش شتاب پیشرفت بهرهوري كل عامل هاي اقتصادي ميشود.
در ايران بررسي همانندي با موضوع اين بررسي در بخش كشاورزي انجام نشده است ،ولي
برخي از بررسيهايي كه با موضوع نقش دولتها انجام شده به صورت زير عنوان ميشوند.
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عصاري و افضلي ( )1426بر پايه الگوي مركب پويا و روش برآوردكننده گشتاورهاي تعمیميافته
در دورههاي زماني  1660-8009به وجود رابطه مثبت بین هرينههاي مصرفي و سرمايهگذاري
دولت اشارهكرده و نشان ميدهند كه اندازه دولت در كشورهاي نفتي بزرگتر از كشورهاي غیر
نفتي است ولي به داليلي چون عملكرد نامطلوب و پايین بودن كیفیت كاالهاي بخش عمومي،
دولت نتوانسته به صورت بهینه بر توسعه انساني اثرگذار باشد .ولي اثرگذاري در كشورهاي در
حال توسعه بیشتر بوده است.
مؤذن و همكاران ( )1460در بررسي تحلیل اندازه دولت بر توسعه انساني بیان ميكند كه،
عمده تغییرات كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعهيافته تحت تأثیر اندازه دولت آنها قرار
دارد ،بنابراين با استفاده از روش رگرسیون وزني جغرافیايي براي كشورهاي عضو سازمان
كنفرانس اسالمي نشان ميدهند كه اندازه دولت تأثیر مثبت و معنيداري بر توسعه انساني در
كشورهاي مورد بررسي دارد.
كريمي ( )1424در بررسي خصوصيسازي ،اندازه دولت و اشتغال نشان ميدهد كه بر خالف
انتظار سیاست خصوصيسازي در كشور نتوانسته است اندازه دولت و نقش شركتهاي دولتي را
در اقتصاد ايران كاهش دهد.
صیاد زاده و همكاران ( ،)1429در بررسي رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي در دوره هاي
زماني  1442-24براي تعیین اندازۀ بهینۀ دولت از منحني ريچارد آرمي استفاده كردهاند .نتايج
بیانگر اين است كه رابطۀ بین اندازۀ دولت و رشد اقتصادي غیرخطي است .اما اندازۀ كنوني
دولت در ايران بزرگتر از اندازۀ بهینه آن است و بايد اقدامهايي در جهت كوچکسازي و منطقي
كردن آن انجام شود.
اسماعیلي و مهرابي ( )1422در بررسي تأثیر اندازه دولت بر بهرهوري نیروي كار و سرمايه در
بخشهاي كشاورزي و صنعت بیان ميكنند كه تأثیر اندازه دولت بر میزان بهرهوري عاملهاي
تولید در بخش هاي اقتصادي ،معیاري براي سنجش میزان موفقیت دولت در دستیابي به
هدفهاي خود است .دوره هاي زماني مورد بررسي  1410-1421و روش خود توزيع با
وقفههاي گسترده استفادهشده است .براي بررسي تأثیر دخالت دولت در بازار كار از معیار نسبت
شاغالن بخش دولتي به كل شاغالن و براي بررسي تأثیر دخالت دولت در بازار سرمايه از معیار
نسبت كل هزينههاي دولت در امور اقتصادي به كل سرمايهگذاري استفادهشده است .نتايج
گوياي اين است كه در بلندمدت بین بهره وري نیروي كار در بخش كشاورزي و صنعت با اندازه
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دولت ارتباط غیرمستقیمي وجود دارد ،اما اندازه دولت بر بهرهوري سرمايه در بخش صنعت
تأثیر معنيداري نداشته است.
حیدري و همكاران ( )1426رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي را در  9كشور عضو اوپک
با استفاده از الگوي  -حاشیه خلیجفارس و دوره هاي زماني 1610-8001بررسي كردند .نتايج
نشان ميدهد كه اندازه دولت در اين كشورها بزرگ است و از آنجايي كه دولت اين كشورها
درآمد نفتي دارند ،اندازه دولت تأثیر منفي بر سرمايهگذاري بخش خصوصي و تولید ناخالص
داخلي دارد .همچنین میزان رشد نیروي كار ،سرمايه و صادرات اثر مثبتي بر رشد اقتصاد دارند.
همانگونه كه بیان شد بررسي هاي زيادي براي ارزيابي نقش اندازه دولت و متغیرهاي تولید در
بخشهاي مختلف اقتصاد انجام شده است ولي تاكنون پژوهشي كه نقش شاخصهاي مختلف
دولت بانک جهاني را در بخش كشاورزي ارزيابي كرده باشد ،انجام نشده است .بر اين پايه اين
بررسي به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا باال بردن تولید در بخش كشاورزي در
كشورهاي در حال توسعه ،عالوه بر متغیرهاي تحصیالت و فناوري ،به شاخصهاي دولت كه
بیانگر سیاستهاي دولت در امور زيربنايي و زيرساختها نیز ميباشند ارتباط دارد و يا خیر؟ به
عبارت ديگر هدف اين بررسي ارزيابي اين مسئله است كه آيا متفاوت بودن سطح تولید و
بهره وري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا
ميتواند ناشي از سیاستهاي متفاوت كشورها ،نهادها و محیطهاي حقوقي باشد .بر اين پايه در
ادامه ،در آغاز شاخصهاي مختلف دولت معرفيشده و آن گاه به بررسي ابعاد مختلف اثرگذاري
شاخصهاي دولت بر تولید و همچنین بهرهوري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي
پرداخته ميشود.

روش تحقیق
هدف اين بررسي ،ارزيابي رابطه شاخصهاي دولت كه توسط بانک جهاني معرفي و ارائه شدهاند
و ارتباط آن ها با تولید كل كشاورزي و بهرهوري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي
كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا ميباشد ،بنابراين در اين قسمت در آغاز به معرفي اين
شاخصها و آنگاه به بررسي ابعاد مختلف شاخصهاي دولت و چگونگي اثرگذاري آنها بر تولید و
بهرهوري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي پرداخته ميشود.
به طور كلي ابعاد اثرگذاري دولت را ميتوان به سه بخش تقسیم كرد (كافمن و همكاران
 .)8001نخستین جنبه "احترام به چارچوب سازماني" است ،كه ارتباط بین شهروندان ،دولت،

 2اقتصاد كشاورزي /جلد  /1شمارهي 7436 /4

نهادهاي اقتصادي و فعلوانفعال هاي اجتماعي بین آنها را شامل ميشود .دومین جنبه "كیفیت
فعالیت دولت" است كه ظرفیت دولت براي تدوين ،ترويج و اجراي درست سیاستها ميباشد.
سومین جنبه به " توان گزينش" مربوط است كه در رابطه با فعالیتهايي است كه دولت
گزينش ،نظارت و جايگزيني انجام ميدهد .سپس هر جنبه به دو بعد تقسیم ميشود و در كل
 9جنبه وجود دارد (مون و ويل .)8001
نخستین جنبه دولت " احترام به چارچوب سازماني" شامل دو بعد "حاكمیت قانون" و "كنترل
فساد" است" .حاكمیت قانون" میزان يا مقدار اعتمادي كه بنگاهها به قوانین جامعه دارند و
وفادار باقي مي مانند را نشان ميدهد .جامعهاي كه در اين بعد موفق باشد محیطي را با قوانیني
به نسبت مناسب و قابل پیش بیني از ديدگاه اقتصادي و برهمكنشهاي اجتماعي ايجاد
ميكند .در چنین جامعهاي اعتماد به قوانین وجود داشته و بنگاهها اطمینان زيادي در ارتباط با
اجرايي شدن معامله هاي خود دارند (كافمن و همكاران .)8001
اهمیت حاكمیت قانون بر تولید كشاورزي را ميتوان به اين صورت بیان كرد كه اگر قانوني
وجود نداشته باشد ،مردم در چنین جامعهاي به صورت منطقي گرايش به دزدي را به عنوان
راحتترين مسیر به جاي مشاركت در فعالیتهاي اقتصادي بر ميگزينند ،در اين شرايط ممكن
است هیچ فردي انگیزه اي براي تولید نداشته باشد .همچنین تولید در بخش كشاورزي به
سرمايه گذاري در اين بخش وابسته است .اگر حمايت از قوانین مالكیت و اجراي قراردادها وجود
نداشته باشد ،سرمايهگذاري خصوصي قابل توجهي در اين بخش وجود نخواهد داشت (دونكن و
پالرد .)8008
بعد ديگر احترام به چارچوب قانوني ،به كنترل فساد مربوط ميشود .فساد به صورت به كار
بردن توان همگاني براي كسب منافع خصوصي" ،براي مثال دريافت پول براي خدمات
فراقانوني" تعريف ميشود (كافمن و همكاران  .)8001گاهي حضور دولت براي اشخاص خاص
رانت ايجاد مي كند ،يعني وجود قوانین و قراردادهاي شخصي فرصتي را براي اشخاص باقدرت
براي به اجرا درآوردن قوانین به سود خودشان ،بدون در نظر گرفتن اثرگذاري آن بر تولید به
وجود ميآورد .در يک جامعه هنگامي كه فساد رايج ميشود بسیاري از منابع به سوي رانت
جويي به جاي فعالیتهاي مولد منحرفشده و بسیاري از زيرساختهاي مهم دولت براي توسعه
كشاورزي از بین مي روند (نورت .)1621
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جنبه دوم شاخصهاي دولت " كیفیت فعالیت دولت" است كه شامل دو بعد "كارايي دولت" و
" كیفیت نظارتي" ميباشد كه توانايي دولت براي تولید و به كار بردن سیاستهاي مناسب و
تحويل كاالها و خدمات عمومي ،را نشان ميدهد .بررسيهاي زيادي نشان دادهاند كه بهرهوري
كشاورزي به تدارک كاالهاي عمومي و خدماتي مانند جادهها ،سامانههاي آبیاري،
زيرساختهاي ارتباطي ،آموزشگاهها ،تحقیقات كشاورزي و برنامههاي توسعه وابسته هستند
(فان و همكاران  .)8001بر اين پايه اگر دولت بتواند به طور موثر اين كاالهاي عمومي و
خدمات را ارائه دهد ،توسعه كشاورزي امكانپذير خواهد شد .به عالوه احتمال بیشتري وجود
دارد كه يک دولت كارا بتواند سیاستهاي درست اقتصاد كالن مانند نرخهاي ارز نزديک به
تعادل ،نرخ بهره واقعي نزديک هزينه فرصت سرمايه و سیاستهاي مالي مناسب را اجرا كند،
كه براي ايجاد محیط مساعد براي توسعه كشاورزي ضروري هستند (تومیچ و همكاران .)1661
بعد نظارت شامل كنترلهاي قیمت در مناطق مختلف و تجارت خارجي يا توسعه تجارت است
(كافمن و همكاران  .)8001اهمیت اين بعد براي توسعه كشاورزي هنگامي است كه دولت ها
متمايل به سیاستهاي شهر محور بوده و همچنین گرايش به حمايت از تولیدات صنعتي و
اجراي سیاستهاي اقتصاد كالني دارند كه مالیاتهاي غیرمستقیم بر كشاورزي تحمیل
ميكنند .اين در حالي است كه مالیاتگیري زياد از كشاورزي شديدترين بازدارنده
سرمايهگذاري خصوصي در اين بخش ميباشد (كروگر و همكاران .)1661
سومین جنبه دولت " توان گزينش" است كه شامل دو بعد "مسئولیتپذيري" و "پايداري
سیاسي" ميشود .مسئولیتپذيري به میزان مشاركت شهروندان يک كشور در انتخاب دولت
مربوط ميشود .همچنین استقالل رسانهها كه نقش مهمي در نظارت و مسئولیتپذيري دارند،
را بیان ميكند (بینسوانگر و دينینگر .)1661
آخرين جنبه دولت "پايداري سیاسي" است ،شرايطي كه دولت با روشهايي بر خالف قانون
اساسي ،ناپايدار يا سرنگون ميشود ،را شامل ميشود (كافمن و همكاران  .)8001اين يک
حقیقت است كه اگر كشمكش و برخورد سیاسي وجود داشته باشد امنیت غذايي از بین مي
رود .اگر درگیري وجود داشته باشد ،كشاورزان نميتوانند براي تولید غذا يا انجام فعالیتهاي
اقتصادي در كشتزارهاي خود برنامهريزي كنند و احتمال دارد مردم اين كشور به كمکهاي
غذايي از منابع خارجي وابسته شوند (دونكور و اوهیوپهاي  .)1662ناپايداري سیاسي بر
سرمايهگذاري موثر است (بینسوانگر و دنینگر  .)1661اين در شرايطي است كه دولتهاي
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قدرتمند گرايش به سرمايهگذاري در كاالهاي عمومي براي باال بردن رشد بلندمدت دارند و در
مقابل كشورهاي ضعیف گرايش به بازبودن توزيع منابع ،به دلیل نداشتن حمايت گسترده
مردمي و ناتواني در حفظ توانمندي خرد ،دارند (مو .)1660
شاخص هاي شش گانه دولت يعني حاكمیت قانون ،كنترل فساد ،كارايي دولت ،كیفیت نظارتي،
پايداري سیاسي و پا سخگويي توسط بسیاري از محققان و بانک جهاني به عنوان بهترين ابزار
براي تشخیص وضع دولت در كشورهاي مختلف معرفيشده است (مونچي و لیو  .)8002اگرچه،
اين شاخص ها خیلي وابسته به يكديگر هستند .براي مثال براي تهیه كاالهاي عمومي و خدمات
دولتي به پايداري سیاسي نیاز است كه به توانايي شهروندان براي مشاركت در گزينش دولت
وابسته بوده و بر كارايي رسانهها و گروههاي اجتماعي در نظارت بر رفتار دولت وابسته است.
مشاركت نداشتن شهروندان در گزينش دولت و رسانههاي مستقل به طور معمول منجر به نبود
پاسخگويي و شیوع فساد ميشود كه در نتیج ه آن مردم به دولت اعتماد نداشته و قوانین پايدار
نمي مانند .نبود توانايي كنترل فساد يا عمل كردن به حاكمیت قانون به نداشتن كارايي دولت و
پاسخگويي منجر خواهد شد كه ممكن است چارچوب نظارتي و پايداري سیاسي را تضعیف كند
(ازمت و كوگیل .)8001
بنا بر آنچه بیان شد ،در اين بررسي با استفاده از شاخصهايي كه توسط كافمن و همكاران
( )8001ارائه شده است ،با دو روش اين فرضیه آزمون ميشود كه آيا سیاستهاي مناسبتر
دولت ميتواند تولید و بهرهوري عامل ها را در بخش كشاورزي افزايش دهد .در آغاز تابع تولید
بخش كشاورزي براي كشورهاي منتخب برآورد ميشود ،كه از اين روش براي بررسي عاملهاي
تعیینكننده اختالف در بهرهوري كشاورزي تأثیر زيرساختهاي دولت بر تولید كشاورزي بین
كشورها استفاده ميشود (انتل  ،1624كاواگو و همكاران  ،1621فولگینیتي و پرين .)1664
سپس يک مدل معادله هاي ساختاري براي آزمون اينكه آيا سیاستهاي مناسب دولت ميتواند
بهرهوري نیروي كار كشاورزي را افزايش دهد ،به كار برده ميشود.
با توجه به اينكه پر كاربردترين و مناسبترين شكل به كار رفته تابع تولید براي بخش
كشاورزي ،كاب داگالس ميباشد در اين جا اين تابع براي بررسي شرايط تولید كشورهاي عضو
سازمان بهرهوري آسیا گزينش شده است .بر اين پايه تابع تولید كشاورزي كشور  iبه صورت زير
ميباشد (مدل برگرفته از بررسي مونچي و لیو  8002است):
() 1
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lnAGTPi = α0 + α1lnGIIi + α2lnLABORi + α3lnLANDi + α4lnLIVESTKi +
α5lnFERTi + α6lnTRACTORi + α7EDUi + α8PERCIPi + α9LANDLOCKi + εi

كه در اين رابطه  AGTPارزش افزوده بخش كشاورزي در قیمتهاي ثابت سال 8001
(توضیح اينكه بر اساس بررسي مونچي و لیو  8002ارزش افزوده بخش كشاورزي ميتواند در
قیمتهاي ثابت به عنوان شاخصي براي میزان تولید كل كشاورزي استفاده شود) GII ،میانگین
شش شاخص حكومتي بانک جهاني FERT ،LIVESTK ،LAND ،LABOR ،و
 TRACTORبه ترتیب شمار نیروي كار ،زمین قابل كشت و زراعي (هزار هكتار) ،واحد دام
(هزار رأس گاو) ،كود شیمیايي مورد استفاده (به ازاء هر تن تولید) و شمار تراكتورهاي
كشاورزي ميباشند .همچنین  EDUشاخص تحصیالت ( تركیب نرخ ثبتنام اولیه ،ثانويه و
تكمیلي) PRECIP ،بارش ساالنه (هزار میلیمتر) براي نشان دادن شرايط آب و هوايي و
 LANDLOCKمتغیر موهومي براي نشان دادن وضعیت جغرافیايي كشورهاي منتخب
(كشورهاي محصور در خشكي = صفر و ديگر كشورها يک) در نظر گرفتهشدهاند .آمار مربوط به
اين متغیرها از بانک جهاني ،سازمان خواربار و كشاورزي و متغیر سطح سواد از گزارش هاي
سازمان ملل متحد به دست آمده است.
از سويي ،تولید كشاورزي در يک كشور ممكن است باسیاستهاي مناسب دولت بهبود يابد .به
اين صورت كه كاالهاي عمومي و خدمات بیشتري را از جمله سامانه حملونقل و زير
ساختارهاي ارتباطي بهتر ،هزينههاي معامالتي پايینتر به دلیل اجراي بهتر قراردادها،
سیاستهاي درست اقتصاد كالن و سیاستهاي بازاري مناسب را فراهم ميكند .اگرچه ،میزان
سرمايه در بخش كشاورزي به دولت وابسته است ،به طور معمول سیاستهاي مناسب دولت به
سرمايهگذاري بیشتر در زيرساختهاي كشاورزي ،محیط بهتر براي سرمايهگذاران بیشتر و
سیاستهايي در ارتباط با آزادسازي بازار وابسته است .كه از اين راه هزينههاي واردات كاالهاي
سرمايهاي كشاورزي كاهش و شتاب انباشت سرمايه در اين بخش افزايش مييابد .براي آزمون
اين فرضیه كه دولت نه تنها به طور مستقیم ميتواند تولید كشاورزي را افزايش دهد ،بلكه به
طور غیرمستقیم نیز با افزايش میزان سرمايهگذاري در اين بخش ميتواند منجر به افزايش
تولید شود ،يک مدل معادله هاي ساختاري به شكل زير تعريف شد.
)(8

lnAGKLi= c0 + c1 lnGIIi + c2lnGDPi + c3 EDU + c4 PRECIP i
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lnAGLPi = β0i + β1ilnGIIi + β2ilnAGKLi + β3ilnLANPWi + β4iEDUi +
β5iPRECIPi + β6iLANDLOCKi + vi
)(4

در معادله ( )8فرض شده است ،سطح موجودي سرمايه كشاورزي هر نفر نیروي كار كشور  iام
( ،)LnAGKLiزير ساختهاي دولت  lnGIIiتحت تأثیر قرار ميگیرد و ديگر متغیرهاي
تأثیرگذار عبارتاند از سطح تحصیالت ( ،)EDUمقیاس بازار داخلي ( )lnGDPو بارش ساالنه
( .)PRECIPمتغیر  EDUبه اين علت در نظر گرفته شده است كه احتمال دارد سطح باالتر
ذخیره سرمايه انساني ،بهره وري نهايي سرمايه فیزيكي را افزايش داده و بنابراين انگیزه بیشتري
براي تجمیع سرمايه فیزيكي به وجود آورد lnGDP .نیز براي توضیح اين واقعیت است كه بازار
بزرگتر داخلي انگیزه بیشتري براي سرمايهگذاري به وجود ميآورد PRECIP .به اين دلیل به
رابطه ( )8اضافه شده است كه شرايط بهتر آب و هوايي توانايي ذخیره سرمايههاي زيربنايي
كشاورزي مانند سامانههاي آبیاري براي بهبود شرايط كشت را فراهم ميكند .اين متغیرها بنا
بر مقیاسهاي نشان داده شده در رابطه ( )1به عنوان متغیر وارد روابط ميشوند.
در رابطه ( )4فرض ميشود كه عالوه بر زيرساختهاي دولت ،بهرهوري نیروي كار كشاورزي
كشور  iبوسیله دو نهاده ذخیره سرمايه كشاورزي هر نفر نیروي كار ( )AGKLو گستره زمین
قابل كشت و زمین زراعي دائمي هر نفر نیروي كار ( )LANDPWسنجیده ميشود .مانند
معادله تابع تولید كشاورزي سه متغیر شامل سطح تحصیالت ،شرايط آب و هوايي و ويژگي
هاي جغرافیايي نیز به عنوان عامل هاي موثر وارد تحلیل شدهاند .دادههاي مربوط به اين دو
رابطه از بانک جهاني ،سازمان خواربار و كشاورزي و سازمان ملل متحد به دست آمدهاند .انتظار
اين است كه عالمت ضرايب  PRECIP ،EDUو  LANDLOCKمثبت باشند (مونچي و
لیو.)8002
در توضیح اطالعات مربوط به شاخصهاي دولت ميتوان گفت كه اين اطالعات از بررسي
كوفمان و همكاران ( )8001و دادههاي بانک جهاني كه شاخصهاي  9بعدي دولت را ارائه
ميكنند ،به دست آ مده است كه شامل مقاديري براي حقوق قانوني ( ، )RULELAWكنترل
فساد ( ، )CONCORكارايي دولت ( ،)GOVEFFكیفیت نظارتي ( ،)REGQUAپاسخگويي
و نظارت ( )VOIACCو پايداري سیاسي ( )POLSTAميشوند .شش شاخص دولتي در
واحدهايي در محدوده  -8.1تا  8.1اندازهگیري ميشوند كه اعداد باالتر مربوط به نتايج بهتر
فعالیتهاي دولت ميباشد .با توجه به اينكه اين شش شاخص ارتباط بسیار زيادي با همديگر
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دارند اگر همه يا شماري از آنها به طور همزمان به عنوان متغیر توضیحي در يک رگرسیون به
كار گرفته شوند ،مشكل همخطي چندگانه جدي خواهد بود .بنابراين يک متغیر تجمعي از
شش شاخص به عنوان شاخص زيرساختي دولت ( )GIIبه اين صورت محاسبه ميشود ،كه در
آغاز میانگین شش شاخص برآورد و آن گاه ارزش میانگین در محدوده ارزشي بین صفر و يک،
دوباره ارزشگذاري ميشود (مونچي و لیو .)8002
براي برآورد روابطي كه در اين بخش توضیح داده شدند ،نمونه مورد نظر شامل  16كشور عضو
سازمان بهره وري آسیا بوده و با توجه به محدوديت اطالعات مربوط به شش شاخص دولت،
دوره زماني  8008-8010در نظر گرفته شده است .اطالعات مورد نیاز از منابع آماري مختلفي
همچون سازمان خواربار و كشاورزي ،بانک جهاني ،سازمان ملل متحد و ديگر پايگاههاي آماري
به دست آمدهاند .نرمافزارهاي مورد استفاده  Stata 12و  Eviews 6ميباشند و نتايج محاسبه
ها در بخش بعد آورده ميشود.

نتایج و بحث
همان طور كه در بخشهاي پیش توضیح داده شد ،هدف اين بررسي ،ارزيابي تأثیر و نقش
شاخصهاي دولت بر تولید و بهرهوري دو نهاده سرمايه و نیروي كار ميباشد ،بنابراين بر پايه
آنچه كه در بخش مواد و روشها توضیح داده شد روابط ( )8( ،)1و ( )4مورد برآورد ،تجزيه و
تحلیل قرار ميگیرند .پیش از برآورد الزم است كه آزمون پايايي براي متغیرهاي مورد استفاده
انجام شود ،بر اين پايه آزمون هادري با فرض وجود پايايي براي متغیرهاي مورد بررسي
انجامشده و نتايج آن در جدول ( )1آورده شده است.
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جدول ( )1نتایج آزمون ایستایی براي متغیرهاي مورد استفاده در معادلهها
متغیر
كنترل فساد
كارايي
پايداري
نظارت
حق قانوني
نظارت
ماشین ها
سطح زير كشت

اماره

احتمال

متغیر

آماره

احتمال

-4/1621
1/8161
4/6008
1/0918
-0/6219
0/1016
8/2141
4/6020

0/2161
1/00
0/2198
0/1046
0/9211
0/9414
0/1911
0/2608

نیروي كار

6/9114
-4/0119
0/9112
9/4618
-8/2111
-1/1842
2/2611

1/00
0/2861
0/9621
0/6028
0/1608
0/2691
1/00

كود
دام
بارندگي
سرمايه سرانه
بهرهوري نیروي كار
سطح زير كشت سرانه

مأخذ :يافتههاي تحقیق

نتايج آزمون هادري گوياي پايايي متغیرهاي مورد استفاده ميباشند .همچنین آزمون  Fلیمر
براي تشخیص بین داده هاي تابلويي و تركیبي انجام شد و نتايج به دلیل رد فرضیه صفر گوياي
گزينش دادههاي تركیبي (پانل يا تابلويي) ميباشد .براي گزينش روش اثرگذاري هاي ثابت و
اثرگذاري هاي تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شد كه آماره هاسمن محاسبهشده از اين
آزمون برابر  114/98ميباشد .با توجه به اينكه مقدار آماره هاسمن از آماره چي دو (در ازا
 ،(α=0.05در جدول بزرگتر است ،فرضیه صفر رد ميشود .بنابراين اثرگذاريهاي تصادفي
ناسازگار بوده و براي برآورد الزم است كه از روش اثرگذاري هاي ثابت استفاده شود .بر اين پايه
الگوي اثرگذاري هاي ثابت تأيید و نتايج اين بخش بر پايه اين الگو تفسیر ميشوند.
همان طور كه توضیح داده شد در آغاز تابع تولید بخش كشاورزي براي كشورهاي منتخب
برآورد ميشود .براي برآورد تابع تولید بخش كشاورزي ،از رابطه ( )1استفادهشده و نتايج براي
دوره زماني  8008-8010در جدول  8آورده شده است.
چهار رگرسیون برآورد شده است .در معادله ( )1و ( )8متغیرهاي مستقل شامل  1نهاده
كشاورزي و سطح تحصیالت هستند .شاخص ساختار حكومت در معادله ( )8به شكل لگاريتمي
وارد شده است.
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جدول ( )2برآورد توابع تولید كشاورزي
متغیر
( GIIشاخص دولت)
( Laborنیروي كار)
( Landسطح زير كشت)

( LIVESدام)
( FERTكود)
( TRACماشین ها)
( EDUتحصیالت)
( PRECIPبارندگي)
( LOCKويژگي هاي
جغرافیايي)
( Constantعدد ثابت)
R2

معادله 1

معادله 8

معادله 4

معادله 1

-----

***0/81

----

***0/81
()1/2

()1/21
***0/4

*0/48

*0/44

*0/41

()1/24

()8/6

()4/68

()4/66

**1/1

**1/1

*1/2

**1/9

()8/9

()8/4

()8/1

()8/41

*0/6

*0/68

*0/61

*0/66

()4/14

()4/21

()4/61

()1/1

-0/021

***-0/06

**-0/01

**-0/02

()-1/9

()-1/19

()-8/4

()-8/81

*0/18

*0/11

*0/11

*0/11

()4/11

()4/8

()4/48

()4/02

0/00001

0/00002

***0/0008

**0/0004

()0/02

()0/12

()1/2

()8/11

-----

-----

-----

-----

***0/00001*** 0/00001
()1/16

()1/21

0/041

***0/01

()1/8

()1/69

0/11

0/41

0/22

0/1

()0/01

()0/14

()1/4

()0/14

0/91

0/11

0/19

0/16

مأخذ :يافتههاي تحقیق
اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان ميدهند و ستارههاي درجشده در باالي اعداد ،بیانگر سطح معنيداري ميباشد .به اين
صورت كه * *** ،** ،به ترتیب معني داري در سطح  61 ،66و  60ميباشد .شمار مشاهده ها  111است كه براي 16
كشور عضو سازمان بهرهوري آسیا در دوره زماني  8008-8010در نظر گرفته شده است( .توضیح اينكه به دلیل نبود آمار
مستقل براي كشور هنگكنگ ،اين كشور از بین كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا حذفشده و برآورد براي  16كشور
انجام شدند).
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در معادلههاي ( )1و ( )8دو متغیر بارندگي و شرايط جغرافیايي وارد نشده است ولي در معادله
هاي ( )4و ( )1اثرگذاري اين دو متغیر نیز بر تولید كل كشاورزي كشورهاي عضو سازمان
بهرهوري آسیا در دوره زماني مورد بررسي مد نظر قرار گرفته است .شاخص ساختار دولت در
معادله ( )1وارد ميشود .پس از آن با توجه به اينكه يكي از هدفهاي بررسي ،ارزيابي تأثیر
شاخصهاي دولت بر بهرهوري نهادههاي كشاورزي است ،در معادلههاي ( )1تا ( )10هر شاخص
دولت در تابع تولید كشاورزي به طور جداگانه برآوردميشود ،نتايج در جدول ( )8و ( )4آورده
شدهاند.
همان طور كه در جدول ( )8ديده ميشود در معادلههاي ()1و ( )4متغیر  GIIوارد نشده است،
ولي در معادله هاي ( )8و ( )1اين شاخص ،به طوري كه در بخش مواد و روشها توضیح داده
شد همان میانگین همه ي شاخصهاي دولت ميباشد ،آورده شده است .از مقايسه معادلههاي
( )1و ()8ميتوان نتیجه گرفت كه اندازه ضرايب با ورود متغیر شاخص دولت به طور میانگین
افزايش مييابد و سطح معناداري ضرايب نیز به طور تقريبي افزايش يافته است.
در معادله هاي ( )1تا ( )1ضرايب  1نهاده كشاورزي نیروي كار ،سطح زير كشت ،شمار دام و
ماشین ها همگي عالمت مورد انتظار مثبت را نشان ميدهند و از نظر آماري معنيدار هستند.
ضريب متغیر تحصیالت مثبت به دست آمده است و از نظر آماري به غیر از معادلههاي ( )1و
( )8معنيدار ميباشد و نشاندهنده اينست كه سطح تحصیالت باالتر تولید كشاورزي را افزايش
ميدهد .اين ضريب بسیار كوچک است و بیانگر اين موضوع است كه افزايش سطح تحصیالت
در كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا در دوره مورد بررسي تأثیر بسیار كوچكي بر تولید كل
كشاورزي داشته است .اين موضوع ممكن است ناشي از همگام نبودن نیازهاي تولید با سطح
تحصیالت در بخش كشاورزي و يا مسئله كاربردي نبودن تحصیالت در اين بخش باشد .در
معادله هاي جدول ( )8بزرگترين ضريب ( 1/1تا  )1/2به متغیر سطح زير كشت مربوط ميشود
و نشان ميدهد كه افزايش سطح زير كشت و يا توسعه افقي كشت مهمترين عامل در افزايش
تولید كل كشاورزي كشورهاي مورد نظر در دوره مورد بررسي بوده است.
همچنین نتايج در همه ي معادله هاي ( )1تا ( )1بیانگر منفي ومعنيدار بودن ضريب نهاده كود
شیمیايي ميباشد و به اين معناست كه كاهش اين نهاده منجر به افزايش میزان تولید در بخش
كشاورزي ميشود .همچنین پس از سطح زير كشت مهمترين عاملي كه منجر به افزايش تولید
كل كشاورزي ميشود متغیر دام و پس از آن نیروي كار هستند كه تأيیدي بر سنتي بودن و
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كار بربودن فعالیتهاي كشاورزي در كشورهاي عضو سازمان  APOميباشد .بنابراين براي
افزايش تولید ميتوان از فناوري هاي سرمايه برتر استفاده كرد.
با توجه به اينكه ضريب متغیر شاخصهاي دولت در معادلههاي ( )8و ( )1معنيدار شدهاند،
بنابراين ورود اين متغیر تأثیر مثبت و معناداري بر تولید كل كشاورزي داشته و الزم است ،به
عنوان يک متغیر موثر بر تولید كل كشاورزي وارد تجزيه و تحلیل شود .همانطور كه در جدول
 8ديده ميشود  R2هر چهار رگرسیون بیشتر از  0/91است ،كه معیاري براي خوبي برازش به
شمار ميآيد .همچنین ورود متغیر شاخص دولت منجر به افزايش  R2مدل شده است كه بیانگر
اين موضوع ميباشد ،متغیرهاي لحاظ شده در الگو با حضور شاخصهاي دولت بخش بزرگتري
از تغییرات متغیر وابسته را ميتوانند توضیح دهند.
همچنین ديگر متغیرها يعني متغیر ويژگيهاي جغرافیايي و میزان بارش داراي عالمت مثبت
بوده و عالمت مورد انتظار را نشان ميدهند و به طور عموم از نظر آماري معنيدار هستند.
همانطور كه در رگرسیون ( )4و ( )1نشان داده شده است بارش ساالنه بیشتر تولید كشاورزي
را افزايش ميدهد و محصور نشدن در خشكي تأثیر مثبتي بر بهرهوري كشاورزي اين كشورها
دارد .بررسي هاي پیشین تابع تولید كشاورزي اغلب ضرايب مثبت (ولي بيمعني) را براي متغیر
سطح تحصیالت به دست آوردهاند (براو – ارتگا و لدرمان  .)8001همچنین فرض بر اين بوده
كه متغیر بارش ساالنه اثر مثبتي بر بهرهوري كشاورزي دارد (ويب  )8004و برخي از بررسي ها
نشان دادهاند كه ويژگيهاي جغرافیايي ميتواند تأثیر منفي بر توسعه كشور داشته باشد (فاي و
همكاران .)8001
با توجه به اينكه در برآورد معادلهها  ،تابع كاب داگالس مورد استفاده قرار گرفته است ،هر يک
از ضرايب بیانگر كشش جزئي تولید نسبت به نهاده بوده و مجموع ضرايب بازدهي نسبت به
مقیاس ميباشد .بر اين پايه ميتوان نتیجه گرفت كه مجموع ضرايب در همه ي معادله هاي
جدول ( )8بزرگتر از يک بوده و بیانگر بازدهي افزايشي نسبت به مقیاس ميباشد .بنابراين اگر
میزان استفاده از همه ي نهادهها افزايش يابد ،میزان تولید كل بیش از میزان افزايش نهادهها
(حدود  ،)8/9افزايش خواهد داشت .از سويي در مورد كشش جزئي مربوط به هر نهاده نیز
ميتوان گفت كه بزرگترين كشش نهاده به سطح زير كشت مربوط ميشود و كشش مربوط به
نهاده كود شیمیايي منفي است .يا با توجه به ضريب مربوط به نهاده نیروي كار ( )0/4ميتوان
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گفت ،اگر میزان به كارگیري نهاده نیروي كار يک درصد افزايش يابد ،میزان تولید  0/4درصد
افزايش خواهد يافت.
نتايج به دست آمده از جدول  8فرضیهاي را كه سیاستهاي مناسب دولت ميتواند منجر به
افزايش تولید كشاورزي شود ،تأيید ميكند .همانطور كه از نتايج معادلههاي ( )8و ( )1مشخص
است ،ضرايب شاخص دولت مثبت بوده و از نظر آماري معنيدار ميباشند ،ميتواند گوياي اين
باشد ،هر كشوري با ساختار برنامهريزي دولتي بهتر ،تولید بیشتري در بخش كشاورزي خواهد
داشت.
در جدول ( )4در هر يک از معادلههاي يكي از شاخصهاي دولت وارد شده است ،كه در مقايسه
با جدول ( )8ميتوان گفت ،در جدول ( )8میانگین همه ي شاخصهاي دولت به عنوان متغیر
توضیحي وارد شده بود در حالي كه در جدول ( )4اثرگذاري انفرادي هر يک از شاخصها
مدنظر قرار گرفته است .همانطور كه در بخش مواد و روشها توضیح داده شد ،به دلیل
وابستگي بین شش شاخص دولت نميتوان همهي آنها را به صورت همزمان در معادله وارد
نمود و براي جلوگیري از بروز مشكل هم خطي ميتوان همانند آنچه در اين جدول عمل شده
است ،اثرگذاري انفرادي هر متغیر را مد نظر قرار داد .از اين رو براي بررسي اثرگذاري
شاخص هاي انفرادي دولت بر تولید كل كشاورزي ،هر شاخص دولت به صورت جداگانه در تابع
تولید كشاورزي در رگرسیونهاي ( )1تا ( )10كه از لحاظ ساختار كلي همانند رگرسیونهاي
( )1تا ( )1هستند ،واردشدهاند .جدول ( )4نتايج برآورد رگرسیونهاي ( )1تا ( )10را نشان
ميدهد.
از نتايج به دست آمده در جدول ( )4مشخص است كه ضرايب همه شش شاخص دولت عالمت
مثبتي دارند .اين نتايج برابر با نتايج به دست آمده در جدول ( )8بوده و بیانگر اين ميباشد كه
هر چه دولت برنامهريزي و سیاستهاي بهتري داشته باشد به تولید در بخش كشاورزي
كشورش كمک بیشتري خواهد كرد .در اين میان ضرايب بعضي از شاخصهاي دولت كوچکتر
از ديگر شاخص ها هستند .نظر به اينكه همهي شاخصهاي دولت به روشي كه در بخش مواد و
روشها توضیح داده شد ،عادي سازي شدهاند ،مقايسه بزرگي ضرايب آنها امكانپذير است.
با توجه به نتايج به دست آمده در جدول ( )4ميتوان بیان داشت كه متغیرهاي كنترل فساد
( )0/09و كارايي دولت و پس از آن حق قانوني ،بزرگترين ضرايب ميباشند كه از نظر آماري
نیز معنيدار هستند .از نظر بزرگي ضرايب ،شاخص اول در زمینه كنترل فساد بوده و به پذيرش
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يا احترام به چارچوب سازماني دولت بستگي دارد و بر اين پايه ميتوان گفت كه مهمترين
شاخص دولتي موثر بر تولید كشاورزي كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا در دوره مورد
بررسي سعي دولت در جهت كنترل فساد و ايجاد شرايط و فضاي قابلاطمینان براي
تولیدكنندگان بخش كشاورزي ميباشد كه منجر به افزايش سرمايهگذاري و اطمینان از اجرايي
شدن قراردادها و بهبود تولید كشاورزي خواهد شد.
ضريب بزرگتر بعدي يا دومین شاخص بزرگتر ،كارايي دولت ميباشد كه بیانگر جنبه دوم
شاخصهاي دولت يا كیفیت فعالیتهاي دولت است .با توجه به اينكه بهرهوري كشاورزي به
تدارک كاالهاي عمومي و خدماتي مانند جادهها ،سامانه هاي آبیاري ،زيرساختهاي ارتباطي،
آموزشگاهها ،تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزي و برنامههاي توسعه وابسته هستند ،بهبود اين
خدمات و زيرساخت ها منجر به بهبود كارايي دولت و افزايش تولید كل در بخش كشاورزي
ميشود.
همچنین حق قانوني نیز به نخستین جنبه شاخصهاي دولت يا حاكمیت قانون در جامعه
مربوط ميشود كه درجه اعتماد بنگاهها يا تولیدكنندگان را در بخش كشاورزي كشورهاي مورد
بررسي نسبت به قوانین جامعه نشان ميدهد .پس از آن پايداري سیاسي كه بر سرمايهگذاري
موثر است ،قرار ميگیرد.
ضريب بعدي از نظر بزرگي اندازه ،پاسخگويي و نظارت است كه همان مسئولیتپذيري يا توان
مشاركت در فعالیتهاي سیاسي در جامعه را نشان ميدهد و از نظر اما ري معنيدار ميباشد .از
سويي شاخص كیفیت نظارتي كوچكترين ضريب را در بین شاخصهاي دولت دارد كه به
دومین جنبه شاخصهاي دولت مربوط بوده و نشاندهنده توانايي دولت براي تولید و كاربرد
سیاستهايي براي ارائه كاالها و خدمات عمومي ميباشد .اين ضريب نیز از نظر آماري معنيدار
است و با توجه به اينكه در مقايسه با ديگر شاخصهاي دولت كوچكترين ضريب را دارد ميتوان
نتیجه گرفت كه در بین شاخصهاي دولتي در كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا كمترين
جنبه اثرگذاري دولت بر بهرهوري كشاورزي را دارا ميباشد .يا به عبارت ديگر با توجه به اينكه
ضرايب تابع كاب داگالس كه در برآورد اين معادله هاي مورد استفاده قرار گرفتهاند لگاريتمي
بوده و بیانگر كشش ميباشند ،بنابراين بهرهوري كشاورزي كمترين حساسیت يا واكنش را در
بین شاخصهاي دولتي نسبت به كیفیت نظارتي دولت نشان ميدهد.
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جدول ( )3تأثیر شاخصهاي مختلف دولت بر تولید كشاورزي

متغیر وابسته lnAGTP
متغیرها
شاخص
دولت
نیروي كار
سطح زير
كشت
دام
كود
ماشینها
تحصیالت
بارندگي
ويژگي هاي
جغرافیايي
عدد ثابت

R2

معادله 1
حق قانوني

معادله 9
كنترل فساد

معادله 1
كارايي دولت

معادله 2
كیفیت نظارت

معادله 6
پاسخگويي و نظارت

معادله 10
پايداري سیاسي

0/04
()1/6
0/38
()1/5
1/8
()2/64
0/98
()4/02
-0/07
()-1/3
0/11
()3/4
0/0001
()3/25
0/00008
()0/85
0/033
()1/5
1/1
()0/39
0/66

0/06
()2/16
0/27
()1/76
1/7
()2/56
0/93
()3/84
-0/057
()-1/08
0/11
()3/2
0/0003
()2/51
0/00005
()2/5
0/03
()2/33
0/12
()1/84
0/71

0/06
()1/82
0/26
()1/74
1/8
()2/65
0/86
()3/45
-0/07
()-1/3
0/11
()3/36
0/0002
()5/39
0/00006
()0/65
0/04
()2/63
0/2
()0/07
0/65

0/0007
()2/03
0/32
()1/9
1/8
()2/63
0/97
()3/94
-0/07
()-1/6
0/11
()3/29
0/0002
()2/3
0/00007
()1/8
0/035
()2/5
0/88
()1/3
0/69

0/007
()2/3
0/33
()1/92
1/8
()2/65
0/96
()3/86
-0/07
()-1/73
0/11
()3/31
0/0001
()3/27
0/00008
()1/92
0/035
()2/52
0/84
()0/29
0/77

0/03
()2/13
0/33
()1/92
1/8
()2/62
0/97
()3/95
-0/7
()-1/8
0/11
()3/21
0/0002
()4/31
0/00007
()2/8
0/35
()2/52
0/88
()0/3
0/74

مأخذ :يافتههاي تحقیق

همچنین با توجه به اينكه بزرگترين ضريب به كارايي دولت و همچنین كنترل فساد مربوط
ميشود اين دو جنبه از شاخصهاي دولت بیشتر تغییرات را ميتوانند در تولید كل كشاورزي
كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا در دوره مورد نظر به وجود آورند .به عبارت ديگر تولید
در بخش كشاورزي حساسیت بیشتري نسبت به اين دو ،پس از شاخصهاي دولت نشان
ميدهد و دولت كشورهاي مورد نظر با بهبود اين دو شاخص ميتوانند افزايش بیشتري را در
تولید كل كشاورزي كشورشان شاهد باشند .با توجه به اينكه مجموع ضرايب در تابع كاب

بررسي نقش دولت بر توليد73...

داگالس بیانگر بازدهي تولید نسبت به مقیاس ميباشد ،ميتوان نتیجه گرفت كه در همهي
معادلههاي جدول ( )4و براي همهي شاخصهاي دولت بازدهي نسبت به مقیاس فزاينده است.
بنابراين با افزايش همهي نهادهها ،افزايش بیشتري نسبت به نهادهها در تولید كل كشاورزي
كشورهاي مورد نظر در دوره زماني مورد بررسي به وجود ميآيد.
ديگر نتايج به دست آمده از جدول ( ،)4هم جهت و تأيیدكننده نتايج به دست آمده از جدول
( )8ميباشد و همچنان نهاده هاي كشاورزي غیر از كود شیمیايي داراي عالمتهاي مثبت و
مورد انتظار بوده ،ولي ضريب كود شیمیايي منفي و از نظر آماري معنيدار است و كشش
بهرهوري كشاورزي در اين كشورها نسبت به اين نهاده منفي ميباشد ،به عبارت ديگر با كاربرد
كمتر كود شیمیايي ميتوان میزان تولید را در بخش كشاورزي كشورهاي مورد نظر افزايش داد.
 R2معادله ها نیز بین  0/91تا  0/11در نوسان است كه بیانگر توان توضیح دهندگي به نسبت
خوب مدلها ميباشد.
همانطور كه در بخش مواد و روشها توضیح داده شد با توجه به اينكه تولید در بخش كشاورزي
يک كشور ميتواند باسیاستهاي مناسب دولت بهبود يابد براي آزمون اين فرضیه كه ،آيا دولت
به طور مستقیم و غیرمستقیم ميتواند بهرهوري كشاورزي را با افزايش میزان ذخیره سرمايه
كشاورزي بهبود بخشد ،يک مدل معادله هاي ساختاري برآورد ميشود .جدول ( )1نشاندهنده
نتايج به دست آمده از برآورد روابط ( )8و ( )4ميباشند.
اين معادلهها با استفاده از روش  3slsو روش  sureبرآورد شدهاند ولي به دلیل برتري نتايج به
دست آمده از روش  3slsاين نتايج تفسیر ميشوند .با توجه به اينكه ضريب تعیین به دست
آمده از روش حداقل مربعات سه مرحلهاي متفاوت از شرايط عادي ميباشد ،در جدول  RCN2يا
كارترنیگر گزارش شده است .بر اين پايه ميتوان نتیجه گرفت كه  R2به ترتیب براي نخستین
و دومین رگرسیون  0/18و  0/12است ،كه بیانگر خوبي برازش ميباشند.
همانطور كه در نخستین رگرسیون در جدول ( )1نشان داده شده است ،ضريب شاخص دولت
بر بهرهوري سرمايه در بخش كشاورزي كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا مثبت و از نظر
آماري معنيدار است .همچنین ضرايب سطح تحصیالت و تولید ناخالص داخلي برابر با انتظار
عالمت مثبت و ضرايب معنيداري دارند .پس ميتوان نتیجه گرفت كه هر چه اندازه بازار
داخلي بزرگتر شود بهرهوري سرمايه (ذخیره سرمايه كشاورزي سرانه به قیمت ثابت سال
 )8001در بخش كشاورزي كشورهاي مورد نظر افزايش خواهد يافت.
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جدول ( )7نتایج برآورد مدل معادالت ساختاري ()3sls
متغیر
LNAGKL
LNAGLP
1/82
3/06
(شاخص دولت)GII
()7/32
()2/11
1/39
---( AGKLسرمايه سرانه)
()1/8
0/78
---( LANDPWسطح زير كشت سرانه)
()3/16
0/003
0/004
( EDUسطح تحصیالت)
()1/75
()0/7
( GDPتولید ناخالص داخلي)
( PRECIPبارندگي)
( LOCKويژگي هاي جغرافیايي)
( CONSعدد ثابت)
RCN2

---0/0003
()1/8
0/16
()0/85
2/06
()3/62
0/78

0/07
()3/12
-0/0001
()-1/93
---0/21
))0/43
0/72

مأخذ :يافتههاي تحقیق

در دومین رگرسیون همهي ضرايب سطح ذخیره سرمايه كشاورزي هر نفر نیروي كار ،میزان
بارندگي و زمین زراعي دائمي هر نفر نیروي كار عالمتهاي مورد انتظار با ضرايب آماري
معنيدار را نشان ميدهند .به عالوه ضرايب متغیر جغرافیايي و سطح تحصیالت مثبت بوده ولي
از نظر آماري معنيدار نميباشند .اين نتايج به طور كلي هم جهت با نتايج برآورد تابع تولید
كشاورزي در جدولهاي ( )8و ( )4ميباشند .بنابراين افزايش بهرهوري سرمايه سرانه ،سطح
تحصیالت و میزان بارندگي منجر به افزايش بهرهوري نیروي كار (ارزش افزوده سرانه كشاورزي
به قیمتهاي ثابت سال  )8001در بخش كشاورزي ميشود.
بنابراين اين نتايج فرضیهاي كه زيرساختهاي دولت ميتواند به طور مثبت بر بهرهوري نیروي
كار موثر باشد را تأيید ميكند .براي اثرگذاري هاي غیرمستقیم زيرساختهاي دولت بر
بهرهوري نیروي كار كشاورزي نتايج برآورد نخستین رگرسیون در جدول ( )1نشان ميدهد كه
سطح زيرساختهاي دولتي به طور مثبت با میزان ذخیره سرمايه سرانه كشاورزي مربوط است،
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كه داللت بر اين دارد كه سیاستهاي بهتر دولت منجر به افزايش سرمايهگذاري در بخش
كشاورزي ميشود .همچنین نتايج برآورد دومین معادله در جدول ( )1نیز تأيید ميكند كه
سرمايه سرانه كشاورزي بهرهوري نیروي كار باالتري را به وجود ميآورد ،نتايج به دست آمده
نشان ميدهند كه بهبود در زيرساختهاي دولت ميتواند بهرهوري نیروي كار كشاورزي را با
تحريک انباشت ذخیره سرمايه كشاورزي باال ببرد .عالوه بر اين نتايج برآورد دومین رگرسیون
نشان ميدهد ،كشورهايي باسیاستهاي دولتي بهتر ،بهرهوري نیروي كار كشاورزي باالتري
دارند .اين نتايج اثرگذاريهاي مستقیم سیاستهاي دولت بر بهرهوري نیروي كار را تأيید
ميكنند.
بنابراين به طور كلي نتايج بیانگر اين هستند كه يک كشور باسیاستها و برنامهريزيهاي
مناسبتر دولتي مي تواند محصول كشاورزي بیشتري تولید كند .همچنین نتايج مدل معادله
هاي ساختاري از فرضیهاي كه دولت بهتر ،بهرهوري نیروي كار كشاورزي باالتري را به وجود
ميآورد ،تأيید ميكند .عالوه بر اين ،سیاستهاي بهتر دولتي نه تنها به صورت مستقیم
بهرهوري كشاورزي را بهبود ميبخشد ،بلكه به صورت غیرمستقیم نیز بهرهوري كشاورزي را با
تحريک تجمیع ذخیره سرمايه كشاورزي افزايش ميدهد .اين نتايج از ادعاي هايامي و روتان
( )1621كه بیان ميكردند ،دولت يک عامل اساسي براي توضیح فرايند اقتصاد ضعیف در
بیشتر كشورهاي در حال توسعه است ،تأيید ميكند و همچنین از نتايج بررسي هال و جونز
( )1661كه بر اين باور بودند ،تفاوت سطوح موفقیت اقتصادي بین كشورها ،سیاستهاي دولتي
و سازماني را تعیین ميكنند ،تأيید ميكند.

نتیجهگیري و پیشنهادها
با توجه به اهمیت نقش دولت در تصمیمگیري و در نتیجه تولید كشاورزان اين بررسي به
چگونگي تأثیرگذاري شاخصهاي مختلف دولت بر روند تولید كشاورزي و بهرهوري نهادههاي
مهم اين بخش در كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا پرداخته است .بنا بر نتايج به دست
آمده از اين بررسي ميتوان پیشنهادهاي زير را مطرح كرد:
الف) بايد تأكید بیشتري بر بهبود ساختار دولت كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا به عمل
آيد ،زيرا با توجه به اينكه موثرترين شاخص دولت بر تولید كل كشاورزي ،كنترل فساد و كارايي
دولت ميباشد ،بايد براي دستیابي به تولید كل كشاورزي بیشتر ،توجه ويژهاي نسبت به بهبود
و افزايش اين دو شاخص به عمل آيد.
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ب) با توجه به منفي بودن ضريب مربوط به متغیر كود شیمیايي در روابط ،دولت بايد براي
افزايش میزان تولید كل كشاورزي استفاده كمتري از كود شیمیايي بنمايد و سیاستهايي را كه
منجر به بهینه و محدود كردن مصرف اين نهاده در بین كشاورزان مي شود ،اجرا نمايد.
ج) بزرگتر بودن ضرايب متغیر سطح زير كشت و شمار دام و پس از آن نیروي كار ،گوياي
سنتي بودن و تأيیدي بر كاربردي بودن فناوري هاي مورد استفاده در بخش كشاورزي
كشورهاي مورد نظر ميباشد .بنابراين براي افزايش تولید كل ميتوان بر توسعه و استفاده از
فناوري هاي سرمايه بر متمركز شد.
د) كوچک بودن متغیر سطح تحصیالت گوياي نبود رابطه مناسب يا نبود تناسب بین دانش
كشاورزي و برنامههاي تولید كشاورزي در كشورهاي عضو سازمان بهرهوري آسیا در دوره مورد
بررسي ميباشد .بنابراين الزم است كه بازنگري در سیاستهاي آموزشي اين كشورها در بخش
كشاورزي به عمل آيد تا موجب بهبود سطح تولید بخش كشاورزي اين كشورها شود.
هـ) با توجه به نتايج معادلههاي برآوردي ،تولید كشاورزي به شاخصهاي حكومتي بسیار
وابسته است .بر اين پايه سیاستگذاران در اين كشورها بايد نسبت به تبعات تصمیمهاي خود و
تأثیر آن ها بر بخش كشاورزي ،پیش از تصمیمگیريها ،آگاهي كامل داشته باشند .و با استفاده
از متخصصاني كه توانايي پیش بیني نتايج به دست آمده از سیاستگذاريهاي دولت را دارند
پیش از اجراي تصمیم هايشان ،پیامدهاي اجرايي آنها را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند .بر
اين پايه با همانند سازي نتايج تصمیمها و همچنین واكنش جامعه در شرايط رويارويي با آنها،
دولت ها گزينشهاي دقیقتري خواهند داشت و مي توانند پیش از اجراي هر تصمیم با دادن
آگاهي به افراد جامعه خطاهاي ناشي از اجراي نادرست تصمیمها و پیامدهاي مقاومت افراد
جامعه را در قبال ان تصمیم ها كاهش دهند.
و) همچنین پیش از اجراي تصمیمهاي دولتي براي اشخاصي كه قرار است در اجراي تصمیم-
گیريها همكاري داشته باشند ،نشستهاي آموزشي و پیش آگاهي در جهت توجیه و ارائه
علتهاي منطقي در مورد اينكه به چه دلیل اجراي سیاست ميتواند به بهبود اقتصاد كشورشان
و بهبود رفاه جامعه منجر شود برگزار نمايند ،تا اين اشخاص بتوانند در جهت اجرايي شدن
سیاست جديد آگاهيهاي مناسب و كاملي را به افراد جامعه انتقال دهند .داشتن آگاهي در
جهت اينكه نیاز كشور ،اجراي تصمیمهاي مهمي از جانب دولتي ميباشد كه مردم به آن
اعتماد دارند ،منجر به آن خواهد شد كه نتايج به دست آمده از اجراي تصمیمهاي جديد كامل
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و بدون مقاومت مردم باشد .براي مثال در اين زمینه ميتوان بحث هدفمند شدن يارانه ،افزايش
قیمت بنزين ،افزايش میزان مالیات و يا مالیات بر ارزشافزوده را در كشورمان مثال زد كه
آگاهي درست افراد جامعه و شفاف نمودن شرايط براي مردم منجر به همكاري بیشتر آنان در
زمینه اجراي سیاستهاي دولت خواهد شد .در سالهاي اخیر به نظر ميرسد ،در كشورمان اين
وظیفه تنها به دوش صدا و سیما گذاشته شده است.
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