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 چکیده
 هایسیاستکلی اقتصاد کشاورزی در برخی از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر  به طوربا توجه به اینکه 

وری کشاورزی دارای اهمیت به های دولت بر تولید و بهره، بررسی نقش و شاخصباشدیمدولت و نه بازار آزاد 
های کشاورزی با وری نهادههای دولت بر تولید و بهرهاین رو در این بررسی تأثیر شاخص. از باشدیمسزایی 

-0202وری آسیا در دوره زمانی های دولت بانک جهانی، برای کشورهای عضو سازمان بهرهاستفاده از شاخص
ی و معادله های مورد بررسی قرار گرفته است. بر این پایه از دو روش تابع تولید تجمعی بخش کشاورز 0220

های وری نهادهتواند بر باال بردن تولید و بهرهساختاری برای آزمون این فرضیه که اقدام های بهتر دولت می
کنند. با شده است. نتایج به دست آمده از دو روش این فرضیه را تأیید میکشاورزی نقش داشته باشد، استفاده

های دولتی باالتر، تولید بیشتری در بخش ه کشورهایی با شاخصدهد کتوجه به روش اول تابع تولید نشان می
دهد که یک واحد نیروی کار در بخش کشاورزی در معادله های ساختاری نشان می و کنندکشاورزی ایجاد می
تواند های دولت میشود. همچنین سیاستهای باالتر دولت، منجر به ایجاد تولید بیشتری میکشوری با شاخص

بیشترین بنابراین گذاری در بخش کشاورزی بهبود بخشد. کشاورزی را با ایجاد انگیزه برای سرمایه وریبهره
تمرکز بر بهبود دو شاخص کنترل فساد و کارایی دولت اعمال شود. همچنین پیش از اجرای سیاست از سوی 

در صورت لزوم  تا بی قرار گیرددولت، نتایج به دست آمده از آن سیاست و واکنش جامعه در این ارتباط مورد ارزیا
 نارسایی و کاستی های سیاست مورد بازبینی قرار گیرد.
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 وری آسیاییهای تابلویی، کشورهای سازمان بهرهوری، دولت، کشاورزی، دادهبهره: های کلیدیواژه

                                                 
عضو هیأت علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد مشهد، گروه اقتصاد كشاورزي، مشهد، ايران و دانشجوي دكترا به ترتیب:   1

 شیار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهددانشگاه فردوسي. دان
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 مقدمه

اقتصادي در اغلب كشورهاي در حال  تولید در بخش كشاورزي براي توسعهكمي و كیفي بهبود 

تر كه استانداردهاي زندگي را افزايش هاي پايینتوسعه به شكل عرضه سبد غذايي با قیمت

در كشورهاي فقیر كه بیشتر درآمد خانوار در بخش  به ويژهدهد، داراي اهمیت زيادي است. مي

هاي جهاني زيادي تالشبه اين دلیل  .(USAID, 2002) شودمي هزينهخوراک و مواد غذايي 

شده است. وري بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه انجامبراي افزايش تولید و بهره

گاهي عملكرد ضعیف بخش كشاورزي در اين كشورها به كمبود سرمايه فیزيكي، سرمايه انساني 

هاي نامهشود. در اغلب بربرد، نسبت داده ميكه نوآوري در كشاورزي را باال مي فناوريو 

كودهاي  كاربردآبیاري، بهبود  مانندهايي المللي تأكید زيادي بر فعالیتهاي بینكمک

هاي جديد كشاورزي وجود دارد. ولي بدون و انتقال فناوري آموزشگاههاشیمیايي، ساختن 

تواند ها نميمده از اين فعالیته دست آهاي مناسب دولت دستاوردهاي بريزي و سیاستبرنامه

 (. 8002چنداني بر اقتصاد داشته باشند )مونچي و لیو  اثر

بر اساس است كه  1وري آسیاسازمان بهرهگذاري شد، پايه باالهايي كه باهدف يكي از سازمان

رسالت و  شداي تأسیس به عنوان يک سازمان بین دولتي و منطقه 1691مي سال  11پیمان 

تقويت  با ،وريارتقاي بهره راهو اقیانوسیه از اجتماعي آسیا  -آن مشاركت در توسعه اقتصادي 

زيست بین حفاظت از محیط يكنواختيبراي رقابتي كردن، ايجاد هماهنگي و  گرايشروحیه و 

وري آسیا هاي سازمان بهرهباشد. برنامهوري و افزايش عدالت اجتماعي ميبا افزايش بهره

بر توسعه  اين سازمان ويژهوجه و ت شودشامل ميهاي صنعت، خدمات و كشاورزي را بخش

متوسط، مديريت دانش، ايجاد و اقتصادي كشورهاي عضو، توسعه بنگاههاي كوچک  -اجتماعي

محلي در مقیاس گسترده  جامعه هايوري و توسعه يكپارچه و توسعه سازمانهاي ملي بهره

 ه هايسسوري،  مواكشاورزي، منابع و فن توسعه صنعت، خدمات و بر اين سازمان .باشدمي

عضو داردكه  80وري آسیايي بازاريابي كشاورزي و صنعتي متمركز شده است. سازمان بهره

هنگ كنگ، هند، اندونزي، فیجي،  جمهوري چین، بنگالدش، كامبوج، كشورهاي شامل

جمهوري اسالمي ايران، ژاپن، كره جنوبي، الئوس، مالزي، مغولستان، نپال، پاكستان، فیلیپین، 

                                                 
1 . Asian Productivity Organization 
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به عضويت اين  خورشیديهجري  1411ايران ازسال  .سريالنكا، تايلند و ويتنام استسنگاپور، 

 (8002وري آسیا، )سازمان بهره سازمان درآمده است

است كه آيا باال بردن تولید كشاورزي در  پرسشبه دنبال پاسخگويي به اين  بررسياين 

هاي دولت كه ، به شاخصفناوريكشورهاي در حال توسعه، عالوه بر متغیرهاي تحصیالت و 

باشند نیز ارتباط دارد و يا خیر؟ ها ميهاي دولت در امور زيربنايي و زيرساختبیانگر سیاست

( عامل اصلي محدودكننده كارايي كشاورزي 1621همچنین اين موضوع را كه هايامي و روتان )

از منابع موجود، بلكه بالقوه براي افزايش محصول  فناوري نبودرا نه كمبود منابع طبیعي و نه 

و نوآوري  فناوريمناسب  هماهنگيزيربنايي ضعیف دولت كه مانع از هاي  ها و تصمیمسیاست

هاي تأثیرگذار بر تولید اقتصاد كند. به نهادها و سیاسترا بررسي مي مي دانستند، شودمي

(. 8008رو هاي دولت در يک كشور اشاره كرد )گلوبرمن و شاپیتوان به عنوان زيرساختمي

دولت ممكن است تولید كشاورزي را از روشهاي مختلفي تحت تأثیر قرار دهد.  هاي زيرساخت

ايجاد  ،بازار بسیار مهم هستند نظامكه براي بهبود عملكرد  را براي مثال، دولت نهادهايي

قضايي در اداره عدالت و اجراي قراردادها تأثیر  نظامكند. حفاظت از حقوق مالكیت و مي

هاي مناسب دولت از عالوه سیاسته گذاري دارند. بمگري بر انگیزه هاي تولید و سرمايهچش

 فناوريبا  هماهنگيفضاي رقابتي و كاهش هزينه ها حمايت كرده و نوآوري در كشاورزي و 

هاي كند. در اغلب كشورها، دولت به عنوان تأمین كننده زيرساختهاي جديد را تشويق مي

هاي اقتصاد عمومي، خدمات و اطالعات ضروري فعالیت كرده و سیاستروستايي، كاالهاي 

 باشند.گذاري موثر ميكند كه بر تولید كشاورزي و سرمايهريزي ميگونه اي برنامهه كالن را ب

 بررسي هاطور كلي اين ه شده است. ببراي ارتباط بین نهادها و تولید اقتصاد انجام بررسي هايي

 نداشتنوري كشورها، به تجانس وضوع دارند كه اختالف بین بهرهبه تأيید اين م گرايش

(. 1661، ناک و كیفر 1661، كیفر و ناک 1666، 1661باشد )هال و جونز ها مربوط ميسازمان

مد سرانه بین آدرصد از تفاوت سطوح در 11( نشان دادند كه بیش از 1661هال و جونز )

بازدارنده بیان كردند كه نهادهاي ضعیف  آنان شود.نهادي مربوط مي عامل هايكشورها به 

آورند، كه كار به وجود مي نیروي واحد را براي تجمع ذخیره سرمايه و سرمايه انساني هر هايي

 شود. اقتصادي مي عامل هايوري كل پیشرفت بهره شتابمنجر به كاهش 

شده است، ولي در بخش كشاورزي انجام ن بررسيبا موضوع اين  همانندي بررسي ايراندر 

 .شوندعنوان ميشده به صورت زير  انجامها دولتنقش كه با موضوع  هاييبررسيبرخي از 
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يافته برآوردكننده گشتاورهاي تعمیممركب پويا و روش  يالگو پايه( بر 1426عصاري و افضلي )

ذاري گمصرفي و سرمايه هايهرينهبه وجود رابطه مثبت بین  1660-8009زماني  هايدوره در

تر از كشورهاي غیر دهند كه اندازه دولت در كشورهاي نفتي بزرگكرده و نشان ميدولت اشاره

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 

 ال توسعه بیشتر بوده است.ح

 كند كه،تحلیل اندازه دولت بر توسعه انساني بیان مي بررسي( در 1460مؤذن و همكاران )

 قرار آنها اندازه دولت تأثیر تحت يافتهتوسعه كمتر و توسعه حال در كشورهاي تغییرات عمده

 سازمان عضو هايجغرافیايي براي كشور وزني رگرسیون روش دارد، بنابراين با استفاده از

 در انساني توسعه بر داريمعني و مثبت تأثیر اندازه دولت كه دهندمي نشان اسالمي كنفرانس

 .دارد بررسي مورد كشورهاي

 خالف بر كه دهدمي سازي، اندازه دولت و اشتغال نشانخصوصي بررسي( در 1424كريمي ) 

 را دولتي هايشركت نقش و دولت اندازه است نتوانستهكشور  در سازيخصوصي سیاست انتظار

  دهد. كاهش ايران اقتصاد در

 ه هاي(، در بررسي رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي در دور1429صیاد زاده و همكاران )

 اند. نتايجآرمي استفاده كرده ريچارد منحني دولت از بهینۀ براي تعیین اندازۀ 1442-24 زماني

 كنوني اما اندازۀ است. اقتصادي غیرخطي رشد و دولت اندازۀ بین رابطۀ كه اين است بیانگر

 منطقي و سازيجهت كوچک در هايياقدام بايد و است آن بهینه از اندازۀ بزرگتر ايران در دولت

 .شود انجام آن كردن

وري نیروي كار و سرمايه در تأثیر اندازه دولت بر بهره بررسي( در 1422اسماعیلي و مهرابي )

هاي وري عاملكنند كه تأثیر اندازه دولت بر میزان بهرهكشاورزي و صنعت بیان ميهاي بخش

هاي اقتصادي، معیاري براي سنجش میزان موفقیت دولت در دستیابي به تولید در بخش

و روش خود توزيع با  1410-1421 بررسيزماني مورد هاي هاي خود است. دوره هدف

براي بررسي تأثیر دخالت دولت در بازار كار از معیار نسبت شده است. هاي گسترده استفادهوقفه

شاغالن بخش دولتي به كل شاغالن و براي بررسي تأثیر دخالت دولت در بازار سرمايه از معیار 

شده است. نتايج گذاري استفادههاي دولت در امور اقتصادي به كل سرمايهنسبت كل هزينه

وري نیروي كار در بخش كشاورزي و صنعت با اندازه هاين است كه در بلندمدت بین بهر گوياي
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وري سرمايه در بخش صنعت دولت ارتباط غیرمستقیمي وجود دارد، اما اندازه دولت بر بهره

 داري نداشته است.تأثیر معني

 اوپک  عضو كشور 9 در ( رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي را1426حیدري و همكاران )

 نتايج. كردند بررسي 1610-8001زمانيهاي  دوره و فارسخلیج حاشیه - ويالگ از استفاده با

 كشورها اين دولت كه آنجايي از و است بزرگ اين كشورها در دولت اندازه كه دهدمي نشان

 ناخالص و تولید بخش خصوصي گذاريسرمايه بر منفي تأثیر دولت اندازه دارند، نفتي درآمد

 دارند. اقتصاد رشد بر مثبتي اثر صادرات و سرمايه نیروي كار، درش میزان همچنین. دارد داخلي

نقش اندازه دولت و متغیرهاي تولید در  ارزيابيزيادي براي  بررسي هايگونه كه بیان شد همان

هاي مختلف كه نقش شاخص پژوهشيشده است ولي تاكنون  هاي مختلف اقتصاد انجامبخش

اين  پايهباشد، انجام نشده است. بر اين  كرده ارزيابيدولت بانک جهاني را در بخش كشاورزي 

است كه آيا باال بردن تولید در بخش كشاورزي در  پرسشبه دنبال پاسخگويي به اين  بررسي

هاي دولت كه ، به شاخصفناوريكشورهاي در حال توسعه، عالوه بر متغیرهاي تحصیالت و 

باشند ارتباط دارد و يا خیر؟ به ها نیز ميختهاي دولت در امور زيربنايي و زيرسابیانگر سیاست

اين مسئله است كه آيا متفاوت بودن سطح تولید و  بررسي ارزيابيعبارت ديگر هدف اين 

وري آسیا وري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي كشورهاي عضو سازمان بهرهبهره

در  پايهي حقوقي باشد. بر اين هاهاي متفاوت كشورها، نهادها و محیطتواند ناشي از سیاستمي

به بررسي ابعاد مختلف اثرگذاري  آن گاهشده و هاي مختلف دولت معرفيشاخص در آغازادامه، 

وري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي هاي دولت بر تولید و همچنین بهرهشاخص

 شود.پرداخته مي

 روش تحقیق
اند كه توسط بانک جهاني معرفي و ارائه شده هاي دولترابطه شاخص ، ارزيابيهدف اين بررسي

وري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي با تولید كل كشاورزي و بهره ها و ارتباط آن

به معرفي اين  در آغازباشد، بنابراين در اين قسمت وري آسیا ميكشورهاي عضو سازمان بهره

اثرگذاري آنها بر تولید و  چگونگيو  هاي دولتبه بررسي ابعاد مختلف شاخص گاهآنها و شاخص

 شود. وري نیروي كار و سرمايه در بخش كشاورزي پرداخته ميبهره

توان به سه بخش تقسیم كرد )كافمن و همكاران طور كلي ابعاد اثرگذاري دولت را ميه ب

است، كه ارتباط بین شهروندان، دولت،  "احترام به چارچوب سازماني"جنبه  نخستین(. 8001
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كیفیت "شود. دومین جنبه اجتماعي بین آنها را شامل ميهاي  وانفعالهادهاي اقتصادي و فعلن

باشد. ها ميو اجراي درست سیاست ترويج ،است كه ظرفیت دولت براي تدوين "فعالیت دولت

هايي است كه دولت مربوط است كه در رابطه با فعالیت "توان گزينش "سومین جنبه به 

شود و در كل دهد. سپس هر جنبه به دو بعد تقسیم ميجايگزيني انجام مي، نظارت و گزينش

 (.8001جنبه وجود دارد )مون و ويل  9

كنترل "و  "حاكمیت قانون"شامل دو بعد  "احترام به چارچوب سازماني "جنبه دولت  نخستین

عه دارند و ها به قوانین جامكه بنگاه میزان يا مقدار اعتمادي "حاكمیت قانون"است.  "فساد

اي كه در اين بعد موفق باشد محیطي را با قوانیني دهد. جامعهوفادار باقي مي مانند را نشان مي

هاي اجتماعي ايجاد اقتصادي و برهمكنش ديدگاهمناسب و قابل پیش بیني از  به نسبت

ر ارتباط با ها اطمینان زيادي داي اعتماد به قوانین وجود داشته و بنگاهكند. در چنین جامعهمي

 (.8001دارند )كافمن و همكاران ه هاي خود اجرايي شدن معامل

توان به اين صورت بیان كرد كه اگر قانوني اهمیت حاكمیت قانون بر تولید كشاورزي را مي

به عنوان  را به دزدي گرايشاي به صورت منطقي وجود نداشته باشد، مردم در چنین جامعه

در اين شرايط ممكن  گزينند،بر ميهاي اقتصادي كت در فعالیتجاي مشاره ترين مسیر براحت

اي براي تولید نداشته باشد. همچنین تولید در بخش كشاورزي به است هیچ فردي انگیزه

گذاري در اين بخش وابسته است. اگر حمايت از قوانین مالكیت و اجراي قراردادها وجود سرمايه

توجهي در اين بخش وجود نخواهد داشت )دونكن و  لگذاري خصوصي قابنداشته باشد، سرمايه

 (.8008پالرد 

كار ه شود. فساد به صورت ببعد ديگر احترام به چارچوب قانوني، به كنترل فساد مربوط مي

دريافت پول براي خدمات  براي مثال"براي كسب منافع خصوصي،  توان همگانيبردن 

(. گاهي حضور دولت براي اشخاص خاص 8001شود )كافمن و همكاران تعريف مي "فراقانوني

 باقدرتكند، يعني وجود قوانین و قراردادهاي شخصي فرصتي را براي اشخاص رانت ايجاد مي

آن بر تولید به  گذاريخودشان، بدون در نظر گرفتن اثر سودبراي به اجرا درآوردن قوانین به 

رانت  سويیاري از منابع به شود بسكه فساد رايج مي هنگاميآورد. در يک جامعه وجود مي

هاي مهم دولت براي توسعه شده و بسیاري از زيرساختهاي مولد منحرفجويي به جاي فعالیت

 (. 1621كشاورزي از بین مي روند )نورت 
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و  "كارايي دولت"است كه شامل دو بعد  "كیفیت فعالیت دولت "هاي دولت جنبه دوم شاخص

هاي مناسب و كار بردن سیاسته يي دولت براي تولید و بكه تواناباشد مي "كیفیت نظارتي "

وري اند كه بهرهزيادي نشان داده هايبررسيدهد. تحويل كاالها و خدمات عمومي، را نشان مي

هاي آبیاري، سامانهها، جاده مانندكشاورزي به تدارک كاالهاي عمومي و خدماتي 

هاي توسعه وابسته هستند ورزي و برنامه، تحقیقات كشاهاآموزشگاههاي ارتباطي، زيرساخت

طور موثر اين كاالهاي عمومي و ه اگر دولت بتواند ب پايه(. بر اين 8001)فان و همكاران 

وجود احتمال بیشتري عالوه ه پذير خواهد شد. بتوسعه كشاورزي امكان ،خدمات را ارائه دهد

هاي ارز نزديک به نرخ مانند هاي درست اقتصاد كالندارد كه يک دولت كارا بتواند سیاست

هاي مالي مناسب را اجرا كند، تعادل، نرخ بهره واقعي نزديک هزينه فرصت سرمايه و سیاست

 (.1661كه براي ايجاد محیط مساعد براي توسعه كشاورزي ضروري هستند )تومیچ و همكاران 

ه تجارت است هاي قیمت در مناطق مختلف و تجارت خارجي يا توسعبعد نظارت شامل كنترل

 ها است كه دولت هنگامي(. اهمیت اين بعد براي توسعه كشاورزي 8001)كافمن و همكاران 

به حمايت از تولیدات صنعتي و  گرايشهاي شهر محور بوده و همچنین متمايل به سیاست

هاي غیرمستقیم بر كشاورزي تحمیل هاي اقتصاد كالني دارند كه مالیاتاجراي سیاست

 بازدارندهگیري زياد از كشاورزي شديدترين در حالي است كه مالیات كنند. اينمي

 (. 1661باشد )كروگر و همكاران گذاري خصوصي در اين بخش ميسرمايه

 پايداري"و  "پذيريمسئولیت"است كه شامل دو بعد  "توان گزينش "سومین جنبه دولت 

يک كشور در انتخاب دولت پذيري به میزان مشاركت شهروندان شود. مسئولیتمي "سیاسي

پذيري دارند، ها كه نقش مهمي در نظارت و مسئولیتشود. همچنین استقالل رسانهمربوط مي

 (.1661كند )بینسوانگر و دينینگر را بیان مي

هايي بر خالف قانون شرايطي كه دولت با روشاست،  "پايداري سیاسي"آخرين جنبه دولت 

(. اين يک 8001شود )كافمن و همكاران ود، را شامل ميشيا سرنگون مي ناپايداراساسي، 

حقیقت است كه اگر كشمكش و برخورد سیاسي وجود داشته باشد امنیت غذايي از بین مي 

هاي توانند براي تولید غذا يا انجام فعالیترود. اگر درگیري وجود داشته باشد، كشاورزان نمي

هاي و احتمال دارد مردم اين كشور به كمکريزي كنند برنامه كشتزارهاي خوداقتصادي در 

(. ناپايداري سیاسي بر 1662غذايي از منابع خارجي وابسته شوند )دونكور و اوهیوپهاي 

هاي است كه دولت ي(. اين در شرايط1661گذاري موثر است )بینسوانگر و دنینگر سرمايه
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دن رشد بلندمدت دارند و در گذاري در كاالهاي عمومي براي باال بربه سرمايه گرايش قدرتمند

حمايت گسترده  نداشتنتوزيع منابع، به دلیل  بودنبه باز گرايشمقابل كشورهاي ضعیف 

 (. 1660)مو  توانمندي خرد، دارندمردمي و ناتواني در حفظ 

هاي شش گانه دولت يعني حاكمیت قانون، كنترل فساد، كارايي دولت، كیفیت نظارتي، شاخص

سخگويي توسط بسیاري از محققان و بانک جهاني به عنوان بهترين ابزار سیاسي و پا پايداري

(. اگرچه، 8002شده است )مونچي و لیو براي تشخیص وضع دولت در كشورهاي مختلف معرفي

ها خیلي وابسته به يكديگر هستند. براي مثال براي تهیه كاالهاي عمومي و خدمات اين شاخص

دولت  گزينشكه به توانايي شهروندان براي مشاركت در  سیاسي نیاز است پايداريدولتي به 

هاي اجتماعي در نظارت بر رفتار دولت وابسته است. ها و گروهوابسته بوده و بر كارايي رسانه

 نبودمنجر به  به طور معمولهاي مستقل دولت و رسانه گزينششهروندان در  نداشتن مشاركت

ه آن مردم به دولت اعتماد نداشته و قوانین پايدار شود كه در نتیجپاسخگويي و شیوع فساد مي

كارايي دولت و  نداشتنتوانايي كنترل فساد يا عمل كردن به حاكمیت قانون به  نبودنمي مانند. 

سیاسي را تضعیف كند  پايداريپاسخگويي منجر خواهد شد كه ممكن است چارچوب نظارتي و 

 (.8001)ازمت و كوگیل 

هايي كه توسط كافمن و همكاران با استفاده از شاخص بررسير اين بر آنچه بیان شد، دبنا 

تر هاي مناسبشود كه آيا سیاست( ارائه شده است، با دو روش اين فرضیه آزمون مي8001)

تابع تولید  آغازرا در بخش كشاورزي افزايش دهد. در  عامل هاوري تواند تولید و بهرهدولت مي

 هايعاملشود، كه از اين روش براي بررسي مي برآوردتخب بخش كشاورزي براي كشورهاي من

هاي دولت بر تولید كشاورزي بین زيرساخت تأثیروري كشاورزي كننده اختالف در بهرهتعیین

(. 1664، فولگینیتي و پرين 1621، كاواگو و همكاران 1624شود )انتل كشورها استفاده مي

تواند هاي مناسب دولت مين اينكه آيا سیاستساختاري براي آزمو ه هايسپس يک مدل معادل

 شود.كار برده ميه وري نیروي كار كشاورزي را افزايش دهد، ببهره

كار رفته تابع تولید براي بخش ه ترين شكل ببا توجه به اينكه پر كاربردترين و مناسب

ورهاي عضو جا اين تابع براي بررسي شرايط تولید كش باشد در اينكشاورزي، كاب داگالس مي

به صورت زير  iتابع تولید كشاورزي كشور  پايهشده است. بر اين  گزينشوري آسیا سازمان بهره

 است(: 8002مونچي و لیو  بررسيباشد )مدل برگرفته از مي
 

(1) 
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lnAGTPi = α0 + α1lnGIIi + α2lnLABORi + α3lnLANDi + α4lnLIVESTKi + 

α5lnFERTi + α6lnTRACTORi + α7EDUi + α8PERCIPi + α9LANDLOCKi + εi 

 

 8001هاي ثابت سال  ارزش افزوده بخش كشاورزي در قیمت AGTPكه در اين رابطه 

تواند در ارزش افزوده بخش كشاورزي مي 8002مونچي و لیو  بررسي)توضیح اينكه بر اساس 

 میانگین GIIتولید كل كشاورزي استفاده شود(،  میزانهاي ثابت به عنوان شاخصي براي قیمت

و  LABOR ،LAND ،LIVESTK ،FERTشش شاخص حكومتي بانک جهاني، 

TRACTOR  واحد دام(هزار هكتار)نیروي كار، زمین قابل كشت و زراعي  شماربه ترتیب ، 

تراكتورهاي  شمارو  )به ازاء هر تن تولید( ، كود شیمیايي مورد استفاده(گاورأس هزار )

نام اولیه، ثانويه و ص تحصیالت ) تركیب نرخ ثبتشاخ EDUباشند. همچنین كشاورزي مي

 براي نشان دادن شرايط آب و هوايي و (هزار میلیمتر)بارش ساالنه  PRECIP تكمیلي(،

LANDLOCK  متغیر موهومي براي نشان دادن وضعیت جغرافیايي كشورهاي منتخب

د. آمار مربوط به انشدهكشورها يک( در نظر گرفته ديگر)كشورهاي محصور در خشكي = صفر و 

 هاي كشاورزي و متغیر سطح سواد از گزارش و باریرها از بانک جهاني، سازمان خواراين متغ

 دست آمده است. ه بمتحد سازمان ملل 

هاي مناسب دولت بهبود يابد. به ، تولید كشاورزي در يک كشور ممكن است باسیاستسويياز 

ونقل و زير حمل سامانها از جمله اين صورت كه كاالهاي عمومي و خدمات بیشتري ر

تر به دلیل اجراي بهتر قراردادها، هاي معامالتي پايینساختارهاي ارتباطي بهتر، هزينه

 میزانكند. اگرچه، هاي بازاري مناسب را فراهم ميهاي درست اقتصاد كالن و سیاستسیاست

هاي مناسب دولت به سیاست به طور معمولسرمايه در بخش كشاورزي به دولت وابسته است، 

گذاران بیشتر و هاي كشاورزي، محیط بهتر براي سرمايهگذاري بیشتر در زيرساختسرمايه

هاي واردات كاالهاي هزينه راههايي در ارتباط با آزادسازي بازار وابسته است. كه از اين سیاست

بد. براي آزمون ياانباشت سرمايه در اين بخش افزايش مي شتاباي كشاورزي كاهش و سرمايه

ه تواند تولید كشاورزي را افزايش دهد، بلكه بمي به طور مستقیماين فرضیه كه دولت نه تنها 

تواند منجر به افزايش گذاري در اين بخش ميسرمايه میزانطور غیرمستقیم نیز با افزايش 

 ساختاري به شكل زير تعريف شد.  ه هايتولید شود، يک مدل معادل

 
lnAGKLi= c0 + c1 lnGIIi + c2lnGDPi + c3 EDU + c4 PRECIP i                 (8) 
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lnAGLPi = β0i + β1ilnGIIi + β2ilnAGKLi + β3ilnLANPWi + β4iEDUi + 

β5iPRECIPi + β6iLANDLOCKi + vi                  (4) 
 

ام  iور سطح موجودي سرمايه كشاورزي هر نفر نیروي كار كش است،( فرض شده 8در معادله )

(LnAGKLi،)  زير ساختهاي دولتlnGIIi متغیرهاي  ديگرگیرد و تحت تأثیر قرار مي

و بارش ساالنه  (lnGDP)، مقیاس بازار داخلي (EDU)اند از سطح تحصیالت تأثیرگذار عبارت

(PRECIP) متغیر .EDU سطح باالتر  دارد به  اين علت در نظر گرفته شده است كه احتمال

وري نهايي سرمايه فیزيكي را افزايش داده و بنابراين انگیزه بیشتري بهره ،انسانيذخیره سرمايه 

كه بازار  است نیز براي توضیح اين واقعیت lnGDP. آوردبراي تجمیع سرمايه فیزيكي به وجود 

به اين دلیل به  PRECIPآورد. گذاري به وجود ميبزرگتر داخلي انگیزه بیشتري براي سرمايه

هاي زيربنايي ضافه شده است كه شرايط بهتر آب و هوايي توانايي ذخیره سرمايه( ا8رابطه )

بنا كند. اين متغیرها هاي آبیاري براي بهبود شرايط كشت را فراهم ميسامانه مانندكشاورزي 

 شوند.( به عنوان متغیر وارد روابط مي1شده در رابطه )نشان داده هاي بر مقیاس

وري نیروي كار كشاورزي هاي دولت، بهرهكه عالوه بر زيرساخت شود( فرض مي4در رابطه )

زمین گستره و  (AGKL)بوسیله دو نهاده ذخیره سرمايه كشاورزي هر نفر نیروي كار  iكشور 

شود. مانند سنجیده مي (LANDPW)قابل كشت و زمین زراعي دائمي هر نفر نیروي كار 

ويژگي ح تحصیالت، شرايط آب و هوايي و معادله تابع تولید كشاورزي سه متغیر شامل سط

هاي مربوط به اين دو اند. دادهشده لموثر وارد تحلی عامل هايجغرافیايي نیز به عنوان  هاي

اند. انتظار دست آمدهه بمتحد كشاورزي و سازمان ملل و بار ابطه از بانک جهاني، سازمان خوارر

باشند )مونچي و  مثبت LANDLOCKو  EDU  ،PRECIPاين است كه عالمت ضرايب 

 (.8002لیو

 بررسيتوان گفت كه اين اطالعات از هاي دولت ميدر توضیح اطالعات مربوط به شاخص

بعدي دولت را ارائه  9هاي هاي بانک جهاني كه شاخص( و داده8001كوفمان و همكاران )

كنترل ،  (RULELAW)مده است كه شامل مقاديري براي حقوق قانوني آدست ه كنند، بمي

، پاسخگويي (REGQUA)، كیفیت نظارتي (GOVEFF)، كارايي دولت  (CONCOR)فساد 

شوند. شش شاخص دولتي در مي (POLSTA)سیاسي  پايداريو  (VOIACC)و نظارت 

شوند كه اعداد باالتر مربوط به نتايج بهتر گیري مياندازه 8.1تا  -8.1واحدهايي در محدوده 

با توجه به اينكه اين شش شاخص ارتباط بسیار زيادي با همديگر باشد. هاي دولت ميفعالیت
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ه طور همزمان به عنوان متغیر توضیحي در يک رگرسیون به از آنها ب شماريدارند اگر همه يا 

خطي چندگانه جدي خواهد بود. بنابراين يک متغیر تجمعي از كار گرفته شوند، مشكل هم

در كه  ،شودبه اين صورت محاسبه مي (GII)شش شاخص به عنوان شاخص زيرساختي دولت 

 ،ارزش میانگین در محدوده ارزشي بین صفر و يک آن گاهمیانگین شش شاخص برآورد و  آغاز

 (. 8002شود )مونچي و لیو گذاري ميدوباره ارزش

كشور عضو  16براي برآورد روابطي كه در اين بخش توضیح داده شدند، نمونه مورد نظر شامل 

وري آسیا بوده و با توجه به محدوديت اطالعات مربوط به شش شاخص دولت، رهسازمان به

ماري مختلفي آدر نظر گرفته شده است. اطالعات مورد نیاز از منابع  8008-8010دوره زماني 

ماري آهاي پايگاه ديگرو متحد كشاورزي، بانک جهاني، سازمان ملل و همچون سازمان خواربار 

ه باشند و نتايج محاسبمي Eviews 6و  Stata 12افزارهاي مورد استفاده اند. نرمدست آمدهه ب

 شود.رده ميآودر بخش بعد  ها

 و بحث نتایج
 تأثیر و نقش ، ارزيابيتوضیح داده شد، هدف اين بررسي پیشهاي همان طور كه در بخش

 پايهنابراين بر باشد، بوري دو نهاده سرمايه و نیروي كار ميهاي دولت بر تولید و بهرهشاخص

تجزيه و  ،( مورد برآورد4( و )8(، )1ها توضیح داده شد روابط )آنچه كه در بخش مواد و روش

از برآورد الزم است كه آزمون پايايي براي متغیرهاي مورد استفاده  پیشگیرند. تحلیل قرار مي

 بررسيمورد آزمون هادري با فرض وجود پايايي براي متغیرهاي  پايهانجام شود، بر اين 

 ورده شده است.آ( 1شده و نتايج آن در جدول )انجام
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 هانتایج آزمون ایستایی براي متغیرهاي مورد استفاده در معادله (1) جدول
 متغیر اماره احتمال متغیر مارهآ احتمال

 كنترل فساد -1621/4 2161/0 نیروي كار 9114/6 00/1

 كارايي 8161/1 00/1 كود -0119/4 2861/0

 پايداري 6008/4 2198/0 دام 9112/0 9621/0

 نظارت 0918/1 1046/0 بارندگي 4618/9 6028/0

 حق قانوني -6219/0 9211/0 سرمايه سرانه -2111/8 1608/0

 نظارت 1016/0 9414/0 وري نیروي كاربهره -1842/1 2691/0

 ها ماشین 2141/8 1911/0 سطح زير كشت سرانه 2611/2 00/1

 سطح زير كشت 6020/4 2608/0 

    هاي تحقیقمأخذ: يافته

لیمر  Fباشند. همچنین آزمون پايايي متغیرهاي مورد استفاده مي گوياينتايج آزمون هادري  

 گويايهاي تابلويي و تركیبي انجام شد و نتايج به دلیل رد فرضیه صفر براي تشخیص بین داده

ثابت و  گذاري هايروش اثر گزينشباشد. براي يم (پانل يا تابلوييتركیبي )هاي داده گزينش

شده از اين آماره هاسمن محاسبهتصادفي از آزمون هاسمن استفاده شد كه  گذاري هاياثر

چي دو )در ازا هاسمن از آماره باشد. با توجه به اينكه مقدار آماره مي 98/114آزمون برابر 

(α=0.05 ،تصادفي هايگذارياثر بنابراين. شودميرد  صفرفرضیه  ،ر جدول بزرگتر استد 

 پايهبر اين  .شود استفاده ثابت گذاري هاياثر روش ازكه  است الزم برآورد براي و بوده ناسازگار

 شوند.اين الگو تفسیر مي پايهثابت تأيید و نتايج اين بخش بر  گذاري هايالگوي اثر

براي كشورهاي منتخب تابع تولید بخش كشاورزي  آغازهمان طور كه توضیح داده شد در 

شده و نتايج براي ( استفاده1شود. براي برآورد تابع تولید بخش كشاورزي، از رابطه )مي برآورد

 ورده شده است.آ 8در جدول  8008-8010دوره زماني 

نهاده  1( متغیرهاي مستقل شامل 8( و )1شده است. در معادله ) برآوردچهار رگرسیون 

( به شكل لگاريتمي 8ند. شاخص ساختار حكومت در معادله )كشاورزي و سطح تحصیالت هست

 وارد شده است. 
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 برآورد توابع تولید كشاورزي (2) جدول

 متغیر 1معادله  8معادله  4معادله  1معادله 

***81/0 ---- ***81/0 ----- 
GII ()شاخص دولت 

(2/1) 
 

(21/1)  

*41/0 *44/0 *48/0 ***4/0 
Labor ()نیروي كار 

(66/4) (68/4) (6/8) (24/1) 

**9/1 *2/1 **1/1 **1/1 
Land ()سطح زير كشت 

(41/8) (1/8) (4/8) (9/8) 

*66/0 *61/0 *68/0 *6/0 
LIVES )دام( 

(1/1) (61/4) (21/4) (14/4) 

**02/0- **01/0- ***06/0- 021/0- 
FERT )كود( 

(81/8-) (4/8-) (19/1-) (9/1-) 

*11/0 *11/0 *11/0 *18/0 
TRAC )ماشین ها( 

(02/4) (48/4) (8/4) (11/4) 

**0004/0 ***0008/0 00002/0 00001/0 
EDU )تحصیالت( 

(11/8) (2/1) (12/0) (02/0) 

***00001/0 ***00001/0 ----- ----- 
PRECIP )بارندگي( 

(21/1) (16/1)   
***01/0 041/0 ----- ----- LOCK  ويژگي هاي(

   (8/1) (69/1) جغرافیايي(

1/0 22/0 41/0 11/0 
Constant )عدد ثابت( 

(14/0) (4/1) (14/0) (01/0) 

16/0 19/0 11/0 91/0 2R 

    هاي تحقیقمأخذ: يافته

باشد. به اين داري ميشده در باالي اعداد، بیانگر سطح معنيهاي درجدهند و ستارهرا نشان مي tاعداد داخل پرانتز آماره 

 16است كه براي  111باشد. شمار مشاهده ها مي 60و  61، 66*، **، *** به ترتیب معني داري در سطح صورت كه 

در نظر گرفته شده است. )توضیح اينكه به دلیل نبود آمار  8008-8010وري آسیا در دوره زماني كشور عضو سازمان بهره

كشور  16شده و برآورد براي وري آسیا حذفان بهرهكنگ، اين كشور از بین كشورهاي عضو سازممستقل براي كشور هنگ

 انجام شدند.(
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ه ( دو متغیر بارندگي و شرايط جغرافیايي وارد نشده است ولي در معادل8( و )1) هايهدر معادل

اين دو متغیر نیز بر تولید كل كشاورزي كشورهاي عضو سازمان  گذاري( اثر1( و )4) هاي

مد نظر قرار گرفته است. شاخص ساختار دولت در  بررسيرد وري آسیا در دوره زماني موبهره

 ارزيابي تأثیر ،بررسي هايهدفبا توجه به اينكه يكي از  پس از آنشود. ( وارد مي1معادله )

( هر شاخص 10( تا )1) هايمعادلههاي كشاورزي است، در وري نهادههاي دولت بر بهرهشاخص

ورده آ (4)و   (8)شود، نتايج در جدول داگانه برآوردميطور جه دولت در تابع تولید كشاورزي ب

 اند.شده

وارد نشده است،  GIIمتغیر  (4)و (1) هايهشود در معادلمي ديده (8)همان طور كه در جدول 

ها توضیح داده كه در بخش مواد و روشبه طوري  ،اين شاخص (1)و  (8) ه هايولي در معادل

 هايهورده شده است. از مقايسه معادلآباشد، دولت مي هايشاخص همه ي میانگین همان شد

 میانگینطور ه كه اندازه ضرايب با ورود متغیر شاخص دولت ب نتیجه گرفتتوان مي(8)و  (1)

 طور تقريبي افزايش يافته است. ه يابد و سطح معناداري ضرايب نیز بافزايش مي

دام و  شمارروي كار، سطح زير كشت، نهاده كشاورزي نی 1( ضرايب 1( تا )1) ه هايدر معادل

دار هستند. ماري معنيآدهند و از نظر همگي عالمت مورد انتظار مثبت را نشان مي ها ماشین

و  (1) هايهماري به غیر از معادلآمده است و از نظر ه دست آضريب متغیر تحصیالت مثبت ب

التر تولید كشاورزي را افزايش دهنده اينست كه سطح تحصیالت باباشد و نشاندار ميمعني (8)

بیانگر اين موضوع است كه افزايش سطح تحصیالت  ودهد. اين ضريب بسیار كوچک است مي

بسیار كوچكي بر تولید كل  تأثیر بررسيوري آسیا در دوره مورد در كشورهاي عضو سازمان بهره

تولید با سطح  كشاورزي داشته است. اين موضوع ممكن است ناشي از همگام نبودن نیازهاي

تحصیالت در بخش كشاورزي و يا مسئله كاربردي نبودن تحصیالت در اين بخش باشد. در 

شود ( به متغیر سطح زير كشت مربوط مي2/1تا  1/1( بزرگترين ضريب )8جدول ) ه هايمعادل

ترين عامل در افزايش دهد كه افزايش سطح زير كشت و يا توسعه افقي كشت مهمو نشان مي

 در دوره مورد بررسي بوده است.  نظركل كشاورزي كشورهاي مورد  تولید

دار بودن ضريب نهاده كود ( بیانگر منفي ومعني1( تا )1) ه هايمعادل همه يهمچنین نتايج در 

به اين معناست كه كاهش اين نهاده منجر به افزايش میزان تولید در بخش  وباشد شیمیايي مي

ترين عاملي كه منجر به افزايش تولید ز سطح زير كشت مهما پس. همچنین شودكشاورزي مي

نیروي كار هستند كه تأيیدي بر سنتي بودن و  پس از آنمتغیر دام و  شودكل كشاورزي مي
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باشد. بنابراين براي مي APOهاي كشاورزي در كشورهاي عضو سازمان كار بربودن فعالیت

 .كردتر استفاده هاي سرمايه بر فناوريتوان از افزايش تولید مي

اند، دار شده( معني1( و )8) هايههاي دولت در معادلبا توجه به اينكه ضريب متغیر شاخص

به  ،مثبت و معناداري بر تولید كل كشاورزي داشته و الزم است تأثیربنابراين ورود اين متغیر 

ور كه در جدول . همانطشودتحلیل تجزيه و عنوان يک متغیر موثر بر تولید كل كشاورزي وارد 

به است، كه معیاري براي خوبي برازش  91/0هر چهار رگرسیون بیشتر از  2Rشود ديده مي 8

مدل شده است كه بیانگر  2R. همچنین ورود متغیر شاخص دولت منجر به افزايش آيدمي شمار

هاي دولت بخش بزرگتري متغیرهاي لحاظ شده در الگو با حضور شاخص، باشداين موضوع مي

 توانند توضیح دهند.ز تغییرات متغیر وابسته را ميا

جغرافیايي و میزان بارش داراي عالمت مثبت هاي ويژگيمتغیرها يعني متغیر  ديگرهمچنین 

دار هستند. ماري معنيآاز نظر  به طور عمومدهند و بوده و عالمت مورد انتظار را نشان مي

ده است بارش ساالنه بیشتر تولید كشاورزي ( نشان داده ش1( و )4همانطور كه در رگرسیون )

وري كشاورزي اين كشورها مثبتي بر بهره تأثیردهد و محصور نشدن در خشكي را افزايش مي

معني( را براي متغیر تابع تولید كشاورزي اغلب ضرايب مثبت )ولي بي بررسي هاي پیشیندارد. 

(. همچنین فرض بر اين بوده 8001 ارتگا و لدرمان –اند )براو وردهآدست ه سطح تحصیالت ب

 بررسي ها( و برخي از 8004وري كشاورزي دارد )ويب كه متغیر بارش ساالنه اثر مثبتي بر بهره

منفي بر توسعه كشور داشته باشد )فاي و  تأثیرتواند هاي جغرافیايي مياند كه ويژگينشان داده

 (. 8001همكاران 

، تابع كاب داگالس مورد استفاده قرار گرفته است، هر يک هاهمعادل برآوردبا توجه به اينكه در 

از ضرايب بیانگر كشش جزئي تولید نسبت به نهاده بوده و مجموع ضرايب بازدهي نسبت به 

ه هاي معادل همه يكه مجموع ضرايب در  نتیجه گرفتتوان مي پايهباشد. بر اين مقیاس مي

باشد. بنابراين اگر نسبت به مقیاس مي افزايشيي ( بزرگتر از يک بوده و بیانگر بازده8جدول )

ها افزايش نهاده میزانتولید كل بیش از میزان ها افزايش يابد، نهاده همه يمیزان استفاده از 

در مورد كشش جزئي مربوط به هر نهاده نیز  سويي(، افزايش خواهد داشت. از 9/8)حدود 

شود و كشش مربوط به ر كشت مربوط ميتوان گفت كه بزرگترين كشش نهاده به سطح زيمي

توان ( مي4/0نهاده كود شیمیايي منفي است. يا با توجه به ضريب مربوط به نهاده نیروي كار )
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درصد  4/0تولید  میزانكارگیري نهاده نیروي كار يک درصد افزايش يابد، ه ب میزاناگر  ،گفت

 افزايش خواهد يافت.

تواند منجر به هاي مناسب دولت ميكه سیاسترا اي فرضیه 8دست آمده از جدول ه نتايج ب

( مشخص 1و )( 8) هايهكند. همانطور كه از نتايج معادلتأيید مي، افزايش تولید كشاورزي شود

اين  گويايتواند باشند، ميدار ميماري معنيآو از نظر  بودهاست، ضرايب شاخص دولت مثبت 

ولتي بهتر، تولید بیشتري در بخش كشاورزي خواهد ريزي دكشوري با ساختار برنامه هر ،باشد

 داشت. 

هاي دولت وارد شده است، كه در مقايسه يكي از شاخص هايهدر هر يک از معادل (4)در جدول 

هاي دولت به عنوان متغیر شاخص همه ي میانگین (8)در جدول ، توان گفتمي (8)با جدول 

ها انفرادي هر يک از شاخص گذارياثر (4)توضیحي وارد شده بود در حالي كه در جدول 

ها توضیح داده شد، به دلیل مدنظر قرار گرفته است. همانطور كه در بخش مواد و روش

آنها را به صورت همزمان در معادله وارد  يهمهتوان وابستگي بین شش شاخص دولت نمي

ن جدول عمل شده نچه در ايآتوان همانند نمود و براي جلوگیري از بروز مشكل هم خطي مي

 گذاريداد. از اين رو براي بررسي اثر انفرادي هر متغیر را مد نظر قرار گذارياست، اثر

در تابع  جداگانههاي انفرادي دولت بر تولید كل كشاورزي، هر شاخص دولت به صورت شاخص

ي هارگرسیون همانند( كه از لحاظ ساختار كلي 10( تا )1هاي )تولید كشاورزي در رگرسیون

( را نشان 10( تا )1هاي )رگرسیون برآوردنتايج  (4)اند. جدول ( هستند، واردشده1( تا )1)

 دهد. مي

مشخص است كه ضرايب همه شش شاخص دولت عالمت  (4)دست آمده در جدول ه از نتايج ب

د كه باشبیانگر اين ميبوده و  (8)دست آمده در جدول ه با نتايج ب برابرمثبتي دارند. اين نتايج 

هاي بهتري داشته باشد به تولید در بخش كشاورزي ريزي و سیاستهر چه دولت برنامه

تر هاي دولت كوچک. در اين میان ضرايب بعضي از شاخصكردكشورش كمک بیشتري خواهد 

هاي دولت به روشي كه در بخش مواد و شاخص يهمههستند. نظر به اينكه  ديگر شاخص هااز 

 پذير است. اند، مقايسه بزرگي ضرايب آنها امكانسازي شده عاديشد، ها توضیح داده روش

توان بیان داشت كه متغیرهاي كنترل فساد مي (4)دست آمده در جدول ه با توجه به نتايج ب

ماري آباشند كه از نظر بزرگترين ضرايب مي ،از آن حق قانوني پس( و كارايي دولت و 09/0)

بزرگي ضرايب، شاخص اول در زمینه كنترل فساد بوده و به پذيرش دار هستند. از نظر نیز معني
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ترين توان گفت كه مهممي پايهيا احترام به چارچوب سازماني دولت بستگي دارد و بر اين 

وري آسیا در دوره مورد شاخص دولتي موثر بر تولید كشاورزي كشورهاي عضو سازمان بهره

اطمینان براي جاد شرايط و فضاي قابلسعي دولت در جهت كنترل فساد و اي بررسي

گذاري و اطمینان از اجرايي باشد كه منجر به افزايش سرمايهتولیدكنندگان بخش كشاورزي مي

 شدن قراردادها و بهبود تولید كشاورزي خواهد شد.

باشد كه بیانگر جنبه دوم تر، كارايي دولت ميتر بعدي يا دومین شاخص بزرگضريب بزرگ

وري كشاورزي به هاي دولت است. با توجه به اينكه بهرهلت يا كیفیت فعالیتهاي دوشاخص

هاي ارتباطي، هاي آبیاري، زيرساخت سامانهها، جاده مانندتدارک كاالهاي عمومي و خدماتي 

هاي توسعه وابسته هستند، بهبود اين كشاورزي و برنامه ، آموزش و ترويج، تحقیقاتآموزشگاهها

ها منجر به بهبود كارايي دولت و افزايش تولید كل در بخش كشاورزي خدمات و زيرساخت

 .شودمي

هاي دولت يا حاكمیت قانون در جامعه جنبه شاخص نخستینهمچنین حق قانوني نیز به 

ها يا تولیدكنندگان را در بخش كشاورزي كشورهاي مورد شود كه درجه اعتماد بنگاهمربوط مي

گذاري سیاسي كه بر سرمايه پايدارياز آن  پسدهد. نشان مينسبت به قوانین جامعه  بررسي

 گیرد.قرار مي، موثر است

 توانپذيري يا ضريب بعدي از نظر بزرگي اندازه، پاسخگويي و نظارت است كه همان مسئولیت

از  باشد.دار ميدهد و از نظر اما ري معنيهاي سیاسي در جامعه را نشان ميمشاركت در فعالیت

هاي دولت دارد كه به خص كیفیت نظارتي كوچكترين ضريب را در بین شاخصشا سويي

دهنده توانايي دولت براي تولید و كاربرد هاي دولت مربوط بوده و نشاندومین جنبه شاخص

دار ماري معنيآباشد. اين ضريب نیز از نظر هايي براي ارائه كاالها و خدمات عمومي ميسیاست

توان هاي دولت كوچكترين ضريب را دارد ميشاخص ديگردر مقايسه با  است و با توجه به اينكه

وري آسیا كمترين هاي دولتي در كشورهاي عضو سازمان بهرهكه در بین شاخص نتیجه گرفت

باشد. يا به عبارت ديگر با توجه به اينكه وري كشاورزي را دارا ميجنبه اثرگذاري دولت بر بهره

اند لگاريتمي مورد استفاده قرار گرفته ه هايدر برآورد اين معادل ضرايب تابع كاب داگالس كه

وري كشاورزي كمترين حساسیت يا واكنش را در باشند، بنابراين بهرهبوده و بیانگر كشش مي

 دهد. هاي دولتي نسبت به كیفیت نظارتي دولت نشان ميبین شاخص
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 زيهاي مختلف دولت بر تولید كشاورتأثیر شاخص (3) جدول

 lnAGTPمتغیر وابسته 

 1معادله  9معادله  1معادله  2معادله  6معادله  10معادله 
 متغیرها

 حق قانوني كنترل فساد كارايي دولت كیفیت نظارت پاسخگويي و نظارت پايداري سیاسي

0/03 
(2/13) 

شاخص  0/04 0/06 0/06 0/0007 0/007
 (1/6) (2/16) (1/82) (2/03) (2/3) دولت

0/33 
(1/92) 

0/33 0/32 0/26 0/27 0/38 
 نیروي كار

(1/92) (1/9) (1/74) (1/76) (1/5) 
1/8 

(2/62) 
سطح زير  1/8 1/7 1/8 1/8 1/8

 (2/64) (2/56) (2/65) (2/63) (2/65) كشت
0/97 

(3/95) 
0/96 0/97 0/86 0/93 0/98 

 دام
(3/86) (3/94) (3/45) (3/84) (4/02) 

-0/7 
(-1/8) 

-0/07 -0/07 -0/07 -0/057 -0/07 
 كود

(-1/73) (-1/6) (-1/3) (-1/08) (-1/3) 
0/11 

(3/21) 
0/11 0/11 0/11 0/11 0/11 

هاماشین  
(3/31) (3/29) (3/36) (3/2) (3/4) 

0/0002 
(4/31) 

0/0001 0/0002 0/0002 0/0003 0/0001 
 تحصیالت

(3/27) (2/3) (5/39) (2/51) (3/25) 
0/00007 

(2/8) 
0/00008 0/00007 0/00006 0/00005 0/00008 

 بارندگي
(1/92) (1/8) (0/65) (2/5) (0/85) 

0/35 
(2/52) 

 ويژگي هاي 0/033 0/03 0/04 0/035 0/035
 (1/5) (2/33) (2/63) (2/5) (2/52) جغرافیايي

0/88 
(0/3) 

0/84 0/88 0/2 0/12 1/1 
 عدد ثابت

(0/29) (1/3) (0/07) (1/84) (0/39) 
0/74 0/77 0/69 0/65 0/71 0/66 2R 

    هاي تحقیقمأخذ: يافته

همچنین با توجه به اينكه بزرگترين ضريب به كارايي دولت و همچنین كنترل فساد مربوط 

توانند در تولید كل كشاورزي تر تغییرات را ميبیشهاي دولت شود اين دو جنبه از شاخصمي

به وجود آورند. به عبارت ديگر تولید  نظروري آسیا در دوره مورد ن بهرهكشورهاي عضو سازما

هاي دولت نشان از شاخص پس ،در بخش كشاورزي حساسیت بیشتري نسبت به اين دو

توانند افزايش بیشتري را در با بهبود اين دو شاخص مي نظردهد و دولت كشورهاي مورد مي

با توجه به اينكه مجموع ضرايب در تابع كاب  تولید كل كشاورزي كشورشان شاهد باشند.
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 يهمهتوان نتیجه گرفت كه در باشد، ميداگالس بیانگر بازدهي تولید نسبت به مقیاس مي

هاي دولت بازدهي نسبت به مقیاس فزاينده است. شاخص يهمهو براي  (4)جدول  هايهمعادل

ها در تولید كل كشاورزي ت به نهادهها، افزايش بیشتري نسبنهاده يهمهبنابراين با افزايش 

 آيد.به وجود مي بررسيدر دوره زماني مورد  نظركشورهاي مورد 

دست آمده از جدول ه ، هم جهت و تأيیدكننده نتايج ب(4)مده از جدول آدست ه نتايج ب ديگر

هاي مثبت و هاي كشاورزي غیر از كود شیمیايي داراي عالمتباشد و همچنان نهادهمي (8)

دار است و كشش ماري معنيآولي ضريب كود شیمیايي منفي و از نظر  بوده،ورد انتظار م

باشد، به عبارت ديگر با كاربرد وري كشاورزي در اين كشورها نسبت به اين نهاده منفي ميبهره

افزايش داد.  نظرتوان میزان تولید را در بخش كشاورزي كشورهاي مورد كمتر كود شیمیايي مي
2R نسبت به توضیح دهندگي  تواندر نوسان است كه بیانگر  11/0تا  91/0نیز بین  ه هامعادل

 باشد.ها ميخوب مدل

ها توضیح داده شد با توجه به اينكه تولید در بخش كشاورزي طور كه در بخش مواد و روشهمان

يا دولت آ ،هاي مناسب دولت بهبود يابد براي آزمون اين فرضیه كهتواند باسیاستيک كشور مي

ذخیره سرمايه  میزانوري كشاورزي را با افزايش تواند بهرهطور مستقیم و غیرمستقیم ميه ب

دهنده نشان (1). جدول شودساختاري برآورد مي ه هايكشاورزي بهبود بخشد، يک مدل معادل

 باشند.( مي4( و )8از برآورد روابط ) به دست آمدهنتايج 

به اند ولي به دلیل برتري نتايج برآورد شده sureو روش  3slsوش با استفاده از ر هاهاين معادل

دست ه شوند. با توجه به اينكه ضريب تعیین باين نتايج تفسیر مي 3slsاز روش  دست آمده

2باشد، در جدول اي متفاوت از شرايط عادي ميآمده از روش حداقل مربعات سه مرحله
CNR   يا

 نخستینبه ترتیب براي   2Rكه  نتیجه گرفتتوان مي پايهن كارترنیگر گزارش شده است. بر اي

 باشند. است، كه بیانگر خوبي برازش مي 12/0و  18/0و دومین رگرسیون 

نشان داده شده است، ضريب شاخص دولت  (1)رگرسیون در جدول  نخستینهمانطور كه در 

آسیا مثبت و از نظر وري وري سرمايه در بخش كشاورزي كشورهاي عضو سازمان بهرهبر بهره

با انتظار  برابردار است. همچنین ضرايب سطح تحصیالت و تولید ناخالص داخلي ماري معنيآ

كه هر چه اندازه بازار  نتیجه گرفتتوان داري دارند. پس ميعالمت مثبت و ضرايب معني

ال وري سرمايه )ذخیره سرمايه كشاورزي سرانه به قیمت ثابت سداخلي بزرگتر شود بهره

  افزايش خواهد يافت.  نظر( در بخش كشاورزي كشورهاي مورد 8001
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 (3sls)( نتایج برآورد مدل معادالت ساختاري 7جدول )

LNAGKL LNAGLP متغیر 
1/82 3/06 

 GII)شاخص دولت(
(7/32) (2/11) 

---- 1/39 
AGKL )سرمايه سرانه( 

 (1/8) 
---- 0/78 

LANDPW )سطح زير كشت سرانه( 

 (3/16) 
0/003 0/004 

EDU )سطح تحصیالت( 
(1/75) (0/7) 

0/07 ---- 
GDP )تولید ناخالص داخلي( 

(3/12)  
-0/0001 0/0003 

PRECIP )بارندگي( 
(-1/93) (1/8) 

---- 0/16 
LOCK )ويژگي هاي جغرافیايي( 

 (0/85) 
0/21 2/06 

CONS )(3/62) ((0/43 )عدد ثابت 
0/72 0/78 2

CNR 

    هاي تحقیقخذ: يافتهمأ

 میزانضرايب سطح ذخیره سرمايه كشاورزي هر نفر نیروي كار،  يهمهدر دومین رگرسیون 

ماري آهاي مورد انتظار با ضرايب بارندگي و زمین زراعي دائمي هر نفر نیروي كار عالمت

ت بوده ولي عالوه ضرايب متغیر جغرافیايي و سطح تحصیالت مثبه دهند. بدار را نشان ميمعني

تابع تولید  برآوردطور كلي هم جهت با نتايج ه باشند. اين نتايج بدار نميماري معنيآاز نظر 

وري سرمايه سرانه، سطح باشند. بنابراين افزايش بهرهمي (4( و )8) هايكشاورزي در جدول

نه كشاورزي وري نیروي كار )ارزش افزوده سرابارندگي منجر به افزايش بهرهمیزان تحصیالت و 

 .شود( در بخش كشاورزي مي8001هاي ثابت سال به قیمت

وري نیروي طور مثبت بر بهرهه تواند بهاي دولت مياي كه زيرساختبنابراين اين نتايج فرضیه

هاي دولت بر غیرمستقیم زيرساخت گذاري هايكند. براي اثركار موثر باشد را تأيید مي

دهد كه نشان مي (1)رگرسیون در جدول  نخستین برآوردايج وري نیروي كار كشاورزي نتبهره

ذخیره سرمايه سرانه كشاورزي مربوط است،  میزانطور مثبت با ه هاي دولتي بسطح زيرساخت
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گذاري در بخش هاي بهتر دولت منجر به افزايش سرمايهكه داللت بر اين دارد كه سیاست

كند كه نیز تأيید مي (1)عادله در جدول دومین م برآوردشود. همچنین نتايج كشاورزي مي

دست آمده ه آورد، نتايج بوري نیروي كار باالتري را به وجود ميسرمايه سرانه كشاورزي بهره

 باوري نیروي كار كشاورزي را تواند بهرههاي دولت ميدهند كه بهبود در زيرساختنشان مي

دومین رگرسیون  برآوردوه بر اين نتايج تحريک انباشت ذخیره سرمايه كشاورزي باال ببرد. عال

وري نیروي كار كشاورزي باالتري هاي دولتي بهتر، بهرهكشورهايي باسیاست ،دهدنشان مي

وري نیروي كار را تأيید هاي دولت بر بهرهمستقیم سیاست هايگذاريدارند. اين نتايج اثر

 كنند. مي

هاي ريزيها و برنامهيک كشور باسیاست طور كلي نتايج بیانگر اين هستند كهه بنابراين ب

ه تواند محصول كشاورزي بیشتري تولید كند. همچنین نتايج مدل معادلتر دولتي ميمناسب

وري نیروي كار كشاورزي باالتري را به وجود بهره ،اي كه دولت بهترساختاري از فرضیه هاي

لتي نه تنها به صورت مستقیم هاي بهتر دوكند. عالوه بر اين، سیاستمي تأيیدآورد، مي

 باوري كشاورزي را بهرهنیز غیرمستقیم به صورت بخشد،  بلكه وري كشاورزي را بهبود ميبهره

دهد. اين نتايج از ادعاي هايامي و روتان تحريک تجمیع ذخیره سرمايه كشاورزي افزايش مي

اقتصاد ضعیف در  دولت يک عامل اساسي براي توضیح فرايند ،كردند( كه بیان مي1621)

هال و جونز  بررسيكند و همچنین از نتايج مي تأيیدبیشتر كشورهاي در حال توسعه  است، 

هاي دولتي تفاوت سطوح موفقیت اقتصادي بین كشورها، سیاست ،بودند بر اين باور( كه 1661)

 . كندتأيید مي ،كنندو سازماني را تعیین مي

 گیري و پیشنهادهانتیجه
به  اين بررسيگیري و در نتیجه تولید كشاورزان اهمیت نقش دولت در تصمیم با توجه به

هاي وري نهادههاي مختلف دولت بر روند تولید كشاورزي و بهرهتأثیرگذاري شاخص چگونگي

دست ه بر نتايج ببنا وري آسیا پرداخته است. مهم اين بخش در كشورهاي عضو سازمان بهره

 زير را مطرح كرد: هايپیشنهاد توانمي بررسيآمده از اين 

وري آسیا به عمل بايد تأكید بیشتري بر بهبود ساختار دولت كشورهاي عضو سازمان بهره الف(

با توجه به اينكه موثرترين شاخص دولت بر تولید كل كشاورزي، كنترل فساد و كارايي  ، زيراآيد

نسبت به بهبود  ايويژهر، توجه باشد، بايد براي دستیابي به تولید كل كشاورزي بیشتدولت مي

 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 

هايي را كه تولید كل كشاورزي استفاده كمتري از كود شیمیايي بنمايد و سیاستمیزان افزايش 

 اجرا نمايد. ،مصرف اين نهاده در بین كشاورزان مي شود كردنمحدود  بهینه و منجر به

 گوياينیروي كار،  پس از آندام و شمار ج( بزرگتر بودن ضرايب متغیر سطح زير كشت و 

هاي مورد استفاده در بخش كشاورزي  فناوري دي بودنسنتي بودن و تأيیدي بر كاربر

توان بر توسعه و استفاده از كل ميباشد. بنابراين براي افزايش تولید مي نظركشورهاي مورد 

 هاي سرمايه بر متمركز شد. فناوري

تناسب بین دانش  نبودرابطه مناسب يا  نبود گويايد( كوچک بودن متغیر سطح تحصیالت 

وري آسیا در دوره مورد هاي تولید كشاورزي در كشورهاي عضو سازمان بهرهكشاورزي و برنامه

هاي آموزشي اين كشورها در بخش ست كه بازنگري در سیاستباشد. بنابراين الزم امي بررسي

 .شودكشاورزي به عمل آيد تا موجب بهبود سطح تولید بخش كشاورزي اين كشورها 

هاي حكومتي بسیار برآوردي، تولید كشاورزي به شاخص هايه( با توجه به نتايج معادلـه

خود و  هايد نسبت به تبعات تصمیمگذاران در اين كشورها بايسیاست پايهوابسته است. بر اين 

آگاهي كامل داشته باشند. و با استفاده ها، گیريبر بخش كشاورزي، پیش از تصمیم ها تأثیر آن

را دارند هاي دولت گذارياز سیاست به دست آمدهپیش بیني نتايج  توانايياز متخصصاني كه 

رد بررسي و ارزيابي قرار دهند. بر را موها آن اجراييشان، پیامدهاي ياه از اجراي تصمیم پیش

با آنها،  روياروييجامعه در شرايط  واكنشو همچنین ها سازي نتايج تصمیم همانندبا  پايهاين 

از اجراي هر تصمیم با دادن  پیشتري خواهند داشت و مي توانند دقیق هايگزينشدولت ها 

مقاومت افراد  پیامدهايو ها تصمیم نادرستآگاهي به افراد جامعه خطاهاي ناشي از اجراي 

 .كاهش دهند ها جامعه را در قبال ان تصمیم

-دولتي براي اشخاصي كه قرار است در اجراي تصمیم هاياز اجراي تصمیم پیشو( همچنین 

 ارائهآموزشي و پیش آگاهي در جهت توجیه و  هاينشست ،همكاري داشته باشند هاگیري

تواند به بهبود اقتصاد كشورشان دلیل اجراي سیاست ميمنطقي در مورد اينكه به چه  هايعلت

تا اين اشخاص بتوانند در جهت اجرايي شدن  ،برگزار نمايند شودو بهبود رفاه جامعه منجر 

مناسب و كاملي را به افراد جامعه انتقال دهند. داشتن آگاهي در  هايآگاهيسیاست جديد 

باشد كه مردم به آن ز جانب دولتي ميمهمي اهاي جهت اينكه نیاز كشور، اجراي تصمیم

جديد كامل هاي از اجراي تصمیم به دست آمدهاعتماد دارند، منجر به آن خواهد شد كه نتايج 
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توان بحث هدفمند شدن يارانه، افزايش و بدون مقاومت مردم باشد. براي مثال در اين زمینه مي

افزوده را در كشورمان مثال زد كه مالیات و يا مالیات بر ارزش میزانقیمت بنزين، افزايش 

افراد جامعه و شفاف نمودن شرايط براي مردم منجر به همكاري بیشتر آنان در درست آگاهي 

در كشورمان اين  ،رسدهاي اخیر به نظر ميهاي دولت خواهد شد. در سالزمینه اجراي سیاست

 به دوش صدا و سیما گذاشته شده است. تنهاوظیفه 

 منابع

وري نیروي كار و (، تأثیر اندازه دولت بر بهره1422و مهرابي بشر آبادي، ح. ) .، عاسماعیلي

، 8هاي كشاورزي و صنعت در ايران، مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزي، جلد سرمايه در بخش
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