تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2311صص)181 -328

181

مطالعه ارتباط حکمرانی خوب با تولید و بهرهوری کل عوامل در گروهی
از کشورهای در حال توسعه و OECD
آیدا آریابد ،*1رضا مقدسی 2و سید یعقوب زراعت
تاریخ پذیرش1322/32/33 :
تاریخ دریافت1321/33/22 :
کیش3

چکیده
با توجه به نقش سیاستهای دولت بر تولید و بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ،در
این پژوهش به بررسی مقایسهای تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب یعنی حاکمیت قانون ،کنترل
فساد ،کارایی و اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین ،مسئولیتپذیری و ثبات سیاسی بر تولید و بهرهوری
کل عوامل تولید در بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و  OECDدر دوره زمانی
 2333-2313با استفاده از الگوهای پانل و  3SLSپرداخته شد .نتایج نشان دادند که شاخصهای
حکمرانی بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و بهرهوری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه
تأثیر منفی و این اثر در گروه کشورهای  OECDمثبت است .از بین شاخصهای ششگانه حکمرانی
خوب ،کنترل فساد با مقدار کشش  -3/312در گروه کشورهای در حال توسعه و حاکمیت قانون با
مقدار کشش  3/310در گروه کشورهای  OECDدارای باالترین تأثیر بر ارزش تولیدات بخش
کشاورزی بودهاند .نتایج نشان میدهند که عدم بکارگیری سیاستهای مناسب و برنامهریزی از
سوی دولت منجر به کاهش ارزش تولید میشود؛ لذا در این زمینه باید دولت در ابتدا با برنامهریزی
مناسب اقدامهای الزم در مورد بهبود وضعیت این شاخصها به عمل آورد و در ادامه سیاستهای
الزم برای بهبود وضعیت تولید و بهرهوری عوامل تولید بخش کشاورزی اتخاذ نماید.
طبقهبندي .O47 ،J24 ،E23 ،D24 :JEL

واژههاي كليدي :الگوی پانل ،حاکمیت قانون ،شاخصهای حکمرانی ،کنترل فساد.

- 1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
- 2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
- 3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
* -نویسنده مسئول مقالهaida.ariabod66@gmail.com :
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پیشگفتار
یکی از بخش های مهم اقتصادی ،که نقشی انکارناپذیر در فرایند توسععه دارد ،بخعش کشعاورزی
است .کمک های بخش کشاورزی به روند توسعه اقتصادی ،تأمین معواد ذعذایی ،تعأمین معواد اولیعه
بخش صنعت ،ایجاد منابع اضافی ارز خارجی برای واردات کاالهای سرمایهای و اشعتاالزایعی مولعد،
بیانگر اهمیت بخش کشاورزی و نقش آن در اقتصاد همه کشورها بویژه کشورهای در حعال توسععه
میباشد (.)Najafi, 2003; Brownson et al., 2012
باتوجه به پیشرفتهای دهههای اخیر در فعالیتهای اقتصادی جهان در بسیاری از کشورهای رو
به توسعه امروزی ،کشاورزی هنوز از پیشرفت کافی برخوردار نبوده است و بهرهوری پعایین در ایعن
بخش یکی از علل عمده فقر و تاخیر در توسعه کل اقتصاد این کشورها بشمار معیرود ( Nayebi et
 .)al., 2010هدف اصلی همه کشورها رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و برای حصول به این
هدف با توجه به وضعیت کشاورزی ،پیشرفت و توسعه این بخعش اصعلیتعرین هعدف آنهعا بشعمار
میرود.
گاهی عملکرد ضعیف بخش کشاورزی ،به کمبود سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسعانی و فنعاوری کعه
نوآوری در کشاورزی را باال میبرد ،نسبت داده میشود .در اذلب برنامههای کمکهعای بعینالمللعی
تاکید زیادی بر فعالیتهایی مانند آبیاری ،بهبود کاربرد کودهای شعیمیایی ،سعاختن آموزشعگاهها و
انتقال فناوری های جدید کشاورزی وجود دارد .ولی بدون برنامهریزی و سیاستهای مناسب دولعت،
دستاوردهای بهدست آمده از این فعالیتها نمیتواند اثر چندانی بر اقتصعاد داشعته باشعند ( & Lio
 .)Liu, 2008بررسی رشد بهرهوری کل عوامل تولید و اجزای تشکیل دهنده آن در بخش کشاورزی
در دورههای اخیر نشان میدهد که پیشرفت فناوری سبب ارتقای بهرهوری کل در بخش کشعاورزی
شده است .تاییر در بهره وری از یک سو عملکرد فنی و سعازمانی واحعد اقتصعادی را در عول یعک
دوره معین نشان می دهد و از سوی دیگر آثار سیاسعتهعای دولعت را در بخعش تولیعدی معنعک
میکند ،لذا شناسعایی عوامعل مع ثر بعر رشعد بهعرهوری اهمیعت خاصعی دارد ( & Amir Teynori
.)Khalilian, 2010
یکی از موضوعهایی که در سالهای اخیر توسط محققان مورد توجه قرار گرفته و موجب بهبعود
وضعیت تولید و بهرهوری کشاورزی شده اسعت ،اثعر حکمرانعی خعوب 1معیباشعد کعه در ماالععات
بسیاری به آن پرداخته شده اسعت ( Azmat & Coghill, 2005; Lio & Liu, 2008; Kaufmann et
.)al., 2003; Hatef & Karbasi, 2013; Abolhassani et al., 2015
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حکمرانی خوب به عنوان یکی از عناصر کلیدی در توسعه پایدار کشورها بشمار میرود (
 .)& Coghill, 2005به گونهایکه افزون بر توجه به سرمایهگذاریهای فیزیکی و آموزشی باید بهبود
زیرساختهای مربوط به حکمرانی در این کشورها مورد توجه قرار گیرد ( .)Lio & Liu, 2008شش
م لفه حاکمیت قانون ،1کنترل فساد ،2کارایی واثر بخشی دولت ،3کیفیت قوانین ،4مسئولیت پذیری
(حق اظهار نظر و پاسخگویی) 0و ثبات سیاسی 6به عنوان م ثرترین شاخصهای حکمرانی خعوب در
سراسر جهعان شعناخته شعده اسعت ( & Kaufmann et al., 2003; Azmat & Coghil, 2005; Lio
.)Liu, 2008
در واقع شاخصهای فوق از دید بانک جهانی مالک سنجش حکمرانی در یک کشور اسعت .بعه
این معنا که به هر اندازه در یک کشور دولت پاسخگوتر ،کارامدتر ،ثبات سیاسعی بیشعتر ،حاکمیعت
قانون گستردهتر و فساد محدودتر باشد ،گفته میشود که حکمرانی خوب برقرار است.
حاکمیت قانون نشاندهنده مقدار اعتماد ماموران یک کشور به قوانین جامععه و رعایعت آنهعا و
بویژه کیفیت اجرای قراردادها ،حقوق مالکیت ،پلی و دادگاهها و همچنین ،احتمال جرم و جنایعت
و خشونت را در یک جامعه نشان میدهد ( .)Kaufmann et al., 2005اهمیعت حاکمیعت قعانون بعر
تولید کشاورزی را میتوان به این صورت بیان کرد که اگعر قعانونی وجعود نداشعته باشعد ،معردم در
چنین جامعهای از مشارکت در فعالیتهای اقتصادی سر باز میزنند و هرگونه کار ناشایستی را برای
رسیدن به اهداف و خواستههای خود بر میگزینند ،در این شرایط ممکن است هیچ فردی انگیزهای
برای تولید نداشته باشد .همچنین ،تولید در بخش کشاورزی به سرمایهگذاری در این بخش وابسعته
است .اگر حمایت از قوانین مالکیت و اجرای قراردادها وجود نداشته باشد ،سرمایهگذاری خصوصعی
قابل توجهی در این بخش وجود نخواهد داشت (.)Duncan & Pollard, 2002
بعد دیگر احترام به چارچوب قانونی دولت ،فساد مالی است که در تعریف گسترده آن به صعورت
سوء استفاده از امکانات و قدرت دولتی جهت کسب منفعت شخصی میباشد .آثار مخرب اقتصعادی
این پدیده که به صورت گسترده در تخصیص منابع ،رشد اقتصادی ،توزیع درآمد و موارد دیگر ظاهر
میشود ،موجب شده است تا نگرانیهای پیرامون آن به مرور افزایش یابد .گاهی حضور دولت بعرای
اشخاص با قدرت برای به اجرا درآوردن قوانین به سود خودشان ،بدون در نظر گرفتن اثرگعذاری آن
بر تولید به وجود میآورد .در یک جامعه هنگامی که فساد رایج میشود ،بسیاری از منابع بعه سعوی
Azmat
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رانت جویی به جای فعالیتهای مولد منحرف شده و بسیاری از زیرسعاختهعای مهعم دولعت بعرای
توسعه کشاورزی از بین میروند.
جنبه دوم شاخصهای دولت کیفیت فعالیت دولت است که شامل کارایی و اثربخشعی و کیفیعت
قوانین است که بیانگر کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله کعه شعامل مقعوالت ذهنعی همچعون
کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظعام اداری ،صعالحیت و شایسعتگی کعارگزاران و
استقالل خدمات همگانی از فشارهای سیاسی میباشد .دولت میتواند با ایجاد و اجرای سیاستهای
مناسب ،موجب توسعه تجارت و سرمایهگذاری شود .بررسیهای زیادی نشان دادهاند کعه بهعرهوری
کشاورزی به تدارک کاالهای عمومی و خدماتی مانند جادهها ،سامانههعای آبیعاری ،زیرسعاختهعای
ارتبا ی ،آموزشگاهها ،پژوهشات کشاورزی و برنامههای توسعه وابسعته هسعتند (.)Fan et al., 2004
بر این پایه اگر دولت بتواند به گونه مع ثر ایعن کاالهعای عمعومی و خعدمات را ارادعه دهعد ،توسععه
کشاورزی امکان پذیر خواهد شد .به عالوه احتمال بیشتری وجود دارد که یک دولعت کعارا بتوانعد
سیاستهای درست اقتصاد کالن مانند نرخ ارز نزدیک به تعادل ،نعرخ بهعره واقععی نزدیعک هزینعه
فرصت سرمایه و سیاستهای مالی مناسب را اجرا کند ،که برای ایجاد محیط مساعد بعرای توسععه
کشاورزی ضروری هستند .بعد نظارت شامل کنترلهای قیمت در منا ق گوناگون و تجارت خارجی
یا توسعه تجارت است ( .)Kaufmann et al., 2005اهمیت این بعد برای توسعه کشعاورزی هنگعامی
است که دولتها متمایل به سیاستهای شهر محور بوده و همچنین ،گرایش به حمایت از تولیعدات
صنعتی و اجرای سیاستهای اقتصاد کالنی دارند که مالیاتهای ذیر مستقیم بر کشاورزی تحمیعل
میکنند .این در حالی است که مالیاتگیری زیاد از کشاورزی شدیدترین بازدارنعده سعرمایهگعذاری
خصوصی در این بخش میباشد (.)Lio & Liu, 2008
سومین جنبه دولت توان گزینش است که شامل دو بععد مسعئولیتپعذیری و پایعداری سیاسعی
میشود .مسئولیتپذیری به مقدار مشارکت شهروندان یک کشور در انتخاب دولت مربوط میشعود.
همچنین ،استقالل رسانهها که نقش مهمی در نظارت و مسئولیت پذیری دارنعد ،را بیعان معیکنعد.
پایداری سیاسی آخرین جنبه دولت میباشد و مربوط به شرایای است که دولت بعا روشهعایی بعر
خالف قانون اساسی ،ناپایدار یا سرنگون میشود (.)Kaufmann et al., 2005
ماالعات گوناگونی در زمینه تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر رشد اقتصعادی ( & Mobarak
 ،)Azarpeivand, 2009شاخصهای اقتصادی ( ،)Law & Saini, 2012; Roe & Siegel, 2011نظام
مالیعاتی ( Boussaidi & Hamed, 2015; Bird & Stephan, 2015; Ajaz & Ajaz & Ahmad,
 ،)2010آزادی اقتصعادی ( ،)Shahabadi & Ganji, 2015مصعرف انعر ی (،)Shahbazi et al., 2013
شاخص توسعه انسانی ( )Moazen Jamshidi et al., 2011; Rudra & Sanyal, 2011و ذیعره انجعام
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شده است .همچنین ،ماالعاتی در زمینه تأثیر سیاستهای دولت بر تولیعد و بهعرهوری کعل عوامعل
تولید در بخعش کشعاورزی صعورت پذیرفتعه اسعت Naruei & Mehrabi Boshrabadi (2015) .بعه
بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی دولت بر بهرهوری بخش کشاورزی در ایران در سالهای  1363تا
 1332پرداختند .شاخص حمایت از تولیدکننده بعرای محاسعبه مقعدار حمایعت در زیعربخشهعای
کشاورزی استفاده شد .برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید در بخعش کشعاورزی بعا اسعتفاده از
رهیافت دادههای تابلویی ،حاکی از آن بود که سیاسعتهعای حمعایتی اثعر مثبعت و معنعیداری بعر
بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشعاورزی داشعته اسعت Abolhassani et al. (2015) .بعه بررسعی
تأثیر حکمرانی بر کارایی در بخش کشاورزی نمونه متشکل از  13کشور در ول سالهای  2332تا
 2312با استفاده از دادههای جمعآوری شده از پایگاه داده بانک جهانی پرداختند .مقدار کعارایی بعا
استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه شد و برای بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانعی بعر
کارایی از مدل پانل استفاده شد .نتایج نشان داد شاخصهای حکمرانی کعارایی الزم را بعرای بهبعود
وضعیت بخش کشاورزی نداشتهاند Shahbazi et al. (2013) .تأثیر اعتبارات دولتی در بهرهوری کل
عوامل تولید بخش کشاورزی ایران را با بهرهگیری از دادههای سعاالنه عی دوره  1302تعا  1332و
روش آزمون کرانهها و روش  ARDLمورد بررسی قرار دادند .نتایج آزمون کرانهها وجود راباعه هعم
جمعی میان متایرها را در ساح معناداری  %1تأیید کرد .نتایج همچنین ،حعاکی از آن بعود کعه در
بلندمدت ،اعتبارات دولتی در بهرهوری کل عوامعل تولیعد بخعش کشعاورزی کشعور تعأثیر مثبعت و
معنیداری داشته ،ولی تأثیر کوتاهمدت اعتبارات دولتی در بهرهوری عوامل تولید بخعش کشعاورزی
قابل تأیید نبوده است .بر اساس نتایج پژوهش ،افزایش اعتبارات بخش کشاورزی ،برنامهریزی بعرای
استفاده از زمینهای مستعد و آشنایی کشاورزان با تجهیزات پیشرفته و مکانیزه کشاورزی ،میتواند
در ارتقای بهرهوری و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی م ثر واقع شودFarajian et al. (2012) .
در پژوهشی به ماالعه اثر سرمایهگذاریهای زیربنایی و پژوهش و توسععه بعر رشعد بهعرهوری کعل
عوامل تولید در بخعش کشعاورزی ایعران عی دوره زمعانی  1301 – 1333پرداختنعد .بعه منظعور
محاسبه رشد بهرهوری کل عوامل تولید ،از روش مانده سولو استفاده شد .نتایج نشان داد کعه رشعد
بهرهوری کل عوامل تولید در دوره مذکور نوسانات زیادی داشته اسعت Hosseini et al. (2011) .بعه
بررسی اثر سیاستهای حمایتی بر تاییرات بهرهوری بخش کشاورزی در ایران ی سالهای 1361
تا  1331در چارچوب مدل  ARDLپرداختند .نتایج نشان داد ،شاخص حمایت از تولیدکننده بخش
کشاورزی در کوتاهمدت اثر منفی و در بلندمدت ،اثر مثبت و معنعیداری بعر بهعرهوری کعل عوامعل
تولید دارد Esmaeili & Mehrabi Boshrabadi (2010) .در بررسی تأثیر اندازه دولعت بعر بهعرهوری
نیرویکار و سرمایه در بخشهای کشاورزی و صنعت بیان میکنند که تأثیر اندازه دولعت بعر مقعدار
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بهرهوری عاملهای تولید در بخشهای اقتصادی ،معیاری برای سعنجش مقعدار موفقیعت دولعت بعر
دستیابی به هدفهای خود است .دورههای زمانی مورد بررسی  1303-1330و روش خود توزیع با
وقفههای گسترده استفاده شده است .برای بررسی تأثیر دخالت دولت در بازار کعار از معیعار نسعبت
شاذالن بخش دولتی به کل شاذالن و برای بررسی تأثیر دخالت دولت در بازار کار از معیعار نسعبت
شاذالن بخش دولتی به کل شاذالن و برای بررسی تأثیر دخالعت دولعت در بعازار سعرمایه از معیعار
نسبت کل هزینههای دولت در امور اقتصادی به کل سرمایه گذاری استفاده شده است .نتایج گویای
این است که در بلندمدت بین بهرهوری نیروی کار در بخعش کشعاورزی و صعنعت بعا انعدازه دولعت
ارتباط ذیر مستقیمی وجود دارد ،اما انعدازه دولعت بعر بهعرهوری سعرمایه در بخعش صعنعت تعأثیر
معنیداری نداشته است.
) Bayyurt et al. (2015با استفاده از الگوی توبیت پانل به ارزیابی اثر شعاخصهعای حکمرانعی
خوب بر بهرهوری کشاورزی پرداختند .نتایج بیانگر تأثیر مثبت شاخصهای حکمرانی خوب و تعأثیر
منفی آموزش بر بهرهوری کل عوامعل تولیعد کشعاورزی بعوده اسعتHerrendorf & Schoellman .
) (2015در ماالعه ای به بررسی دالیل پایین بودن بهره وری در بخش کشاورزی پرداختند .آن هعا دو
دلیل ،عدم تخصیص بهینه عوامل تولید و اندازه گیری نادرست مقدار بهره وری در بخش کشاورزی را
از دالیل اصلی این امر دانستهاند Shujat (2012) .نشعان داد در عول سعالهعای  1233تعا ،2311
بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی کشور هند به ور میانگین  3/14رشد داشعته اسعت .شعاخص
مورد استفاده در این ماالعه شاخص ترنکویست-تایل 1بود .بر این اساس پعژوهش و توسععه بخعش
کشاورزی به شکل دولتی در ی زمان نیز روند رو به رشدی را ی کرده اسعتAhmad & Heng .
) (2012با استفاده از یک مدل  ARDLبه بررسی عوامل م ثر بر رشد بهرهوری کشاورزی پرداختند.
نتایج این ماالعه حاکی از آن است که کود شیمیایی ،سرمایه انسانی و اعتبارات هم در کوتاهمدت و
هم در بلندمدت بر رشد بهرهوری بخش کشاورزی م ثر بودهاند و سهم عوامل یاد شده در بلندمعدت
به ترتیب برابر با  3/14 ،3/16و  3/1میباشد .ساح زیر کشت محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت و
بلندمدت تأثیری در بهرهوری بخش کشاورزی نداشته اسعت Lio & Liu (2008) .در ماالععهای بعه
بررسی راباه بعین حکمرانعی خعوب و بهعرهوری بخعش کشعاورزی در سعالهعای  2333تعا 2332
پرداختند .آنها راباه بین حکمرانی و بهرهوری کشاورزی را با استفاده از شاخصهای حکعومتی در
بانک جهانی و تحلیل مدل پانل در کشورهای منتخب بدست آوردند .نتعایج نشعان از وجعود راباعه
مثبت بین شاخصهای حکمرانی و بهرهوری کشاورزی بوده است .همچنین ،نتعایج بدسعت آمعده از
معادالت ساختاری نشان داد ،در کشورهایی که از شرایط حکمرانی بهتری برخوردار معیباشعند ،در
-Tornqvist-Theil Index

1
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شرایط یکسان استفاده از نیروی کار و سرمایه ،بهرهوری کشاورزی باالتر بوده است .در نهایت توجعه
بیشتر به زیرساختها و همچنین ،بهبود آن به برنامهریزان کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شد.
همانگونه که مالحظه شد ،در ماالعات گوناگون تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر بخشهای
گوناگون اقتصادی بررسی شده است و ماالعاتی نیز به گونه خاص بعه بررسعی تعاثیر شعاخصهعای
حکمرانی خوب بر مقدار تولید و بهرهوری در کشورهای گوناگون صورت گرفته است .در این ماالعه
نیز سعی شده تا تاثیر شاخص های حکمرانی خوب را بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی و بهعرهوری
کل عوامل تولید در سالهای  2333تا  2313در دو گروه کشورهای در حعال توسععه و کشعورهای
منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با استفاده از الگوهای پانل و  3SLSمعورد بررسعی
قرار دهد .دلیل انتخاب این موضوع ،این بوده است ،که ماالععات صعورت گرفتعه در ایعران و سعایر
کشورهای جهان بر یک گروه کشورها تمرکز کردهاند و یا اینکه بعه گونعه خعاص بعه بررسعی تعاثیر
شاخصهای حکمرانی بر مقدار تولید و بهرهوری در بخش کشاورزی نپرداختهاند و این ماالعه جعزو
نخستین ماالعات در این زمینه می باشد که همزمعان بعه بررسعی ایعن مهعم در دو گعروه کشعورها
پرداخته تا ضمن بررسی این موضوع ،نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کند.
مواد و روش
با توجه به اینکه هدف ماالعه حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر تولید و
بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای منتخب در حال توسعه و  OECDمیباشد ،لذا با
استفاده از مدل پانل و بهرهگیری از دادههای مورد نیاز در سالهای  2333-2313در ابتدا به
بررسی عوا مل م ثر بر تولید بخش کشاورزی این گروه کشورها پرداخته شده و در ادامه با استفاده
از مدل معادالت ساختاری و روش  3SLSبه بررسی عوامل م ثر بر بهرهوری عوامل تولید (نیروی
کار و سرمایه) در بخش کشاورزی پرداخته شده است .بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس
شش شاخص مرتبط با دولت تعریف میکند که عبارت از حاکمیت قانون ،کنترل فساد ،کارایی و
اثر بخشی دولت ،کیفیت قوانین ،مسئولیتپذیری و ثبات سیاسی است .شاخصهای ششگانه دولت
توسط بسیاری از محققان و بانک جهانی به عنوان بهترین ابزار برای تشخیص وضع دولت در
کشورهای گوناگون معرفی شده است ( .)Lio & Liu, 2008به ور کلی ابعاد اثرگذاری دولت را
میتوان به سه بخش تقسیم کرد ( .)Kaufmann et al., 2005نخستین جنبه احترام به چارچوب
سازمانی است که ارتباط بین شهروندان ،دولت ،نهادهای اقتصادی و فعل و انفعالهای اجتماعی بین
آنها را شامل می شود .دومین جنبه کیفیت فعالیت دولت است که ظرفیت دولت برای تدوین ،ترویج
و اجرای درست سیاستها میباشد .سومین جنبه به توان گزینش مربوط است که در راباه با

112

مطالعه ارتباط حکمرانی خوب با توليد و بهرهوري كل عوامل در گروهی از...

فعالیتهایی است که دولت گزینش ،نظارت و جایگزینی انجام میدهد .سپ هر جنبه به دو بعد
تقسیم میشود و در کل  6جنبه وجود دارد ( .)Meon & Weill, 2005بنابر آنچه بیان شد ،در این
بررسی با استفاده از شاخصهای حکمرانی که به وسیله ) Kaufmann et al. (2005اراده شده است،
در آذاز تابع تولید بخش کشاورزی در دو گروه کشورهای در حال توسعه و  OECDو سپ یک
مدل معادلههای ساختاری برای آزمون اینکه آیا شاخص حکمرانی خوب میتواند بهرهوری عوامل
تولید در بخش کشاورزی را افزایش دهد ،به کار برده شده است.
با توجه به اینکه پرکاربردترین و مناسبترین شکل بکار رفته تابع تولید برای بخش کشاورزی
کابداگالس می باشد در این جا این تابع برای بررسی شرایط تولید گروه کشورهای در حال توسعه
و  OECDگزینش شده است .بر این پایه تابع تولید کشاورزی کشور  iام در سال  tبه صورت زیر
میباشد (:)Lio & Liu, 2008
lnAGTPit = α0 + α1lnGIIit + α2lnLABORit + α3lnLANDit + α4lnLIVESTKit +
α5lnFERTit + α6lnTRAKTORit
+ α7EDUit+ α8PERCIPit+ α9LANDLOCKit + εit

()1
که در راباه باال  AGTPارزش افزوده بخش کشاورزی در قیمتهای ثابت سال GII ،2330
میانگین شش شاخص حکومتی بانک جهانی FERT ،LIVESTK ،LAND ،LABOR، 1و
 TRACTORبه ترتیب شمار نیروی کار ،زمین قابل کشت و زراعی (هزار هکتار) ،واحد دام (هزار
رأس گاو) ،کود شیمیایی مورد استفاده (به ازاء هر تن تولید) و شمار ماشینآالت کشاورزی
میباشند .همچنین EDU ،شاخص تحصیالت (ترکیب نرخ ثبت نام اولیه ،ثانویه و تکمیلی)،
 PRECIPبارش ساالنه (هزار میلیمتر) برای نشان دادن شرایط آب و هوایی و LANDLOCK
متایر موهومی برای نشان دادن وضعیت جارافیایی کشورهای منتخب (کشورهای محصور در
خشکی=  1و دیگر کشورها صفر) در نظر گرفته شدهاند .آمار مربوط به این متایرها از World
) Bank (2017و ) FAO (2017گردآوری شده است.
از سویی ،تولید کشاورزی در یک کشور ممکن است با سیاستهای مناسب دولت بهبود یابد .به
این صورت که کاالهای عمومی و خدمات بیشتری را از جمله سامانه حمل و نقل و زیرساختارهای
ارتبا ی بهتر ،هزینههای معامالتی پایینتر به دلیل اجرای بهتر قراردادها ،سیاستهای درست
 - 1از آنجاییکه شاخصهای حکمرانی منتشره از سوی بانک جهانی بین  -2/0تا  2/0بودهاند لذا شعاخص  GIIنیعز بعا
میانگیری ساده بین همان بازه قرار خواهد گرفت .از سوی دیگر ،در تابع تولیعد از لگعاریتم  GIIاسعتفاده شعده اسعت و
لگاریتم اعداد منفی تعریف نشده است لذا با شاخص سازی بعه صعورت فرمعول ) (X-min)/(max-minایعن اععداد را
بین  3تا  1نرمال نموده و سپ محاسبات بعدی صورت خواهد پذیرفت.
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اقتصاد کالن و سیاستهای بازاری مناسب را فراهم میکند ،اما در صورت مناسب نبودن موارد
مذکور امکان کاهش تولید نیز وجود دارد .اگرچه ،مقدار سرمایه در بخش کشاورزی به دولت وابسته
است ،به گونه معمول سیاستهای مناسب دولت به سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای
کشاورزی محیط بهتر برای سرمایهگذاران بیشتر و سیاستهایی در ارتباط با آزادسازی بازار وابسته
است .که از این راه هزینههای واردات کاالهای سرمایهای کشاورزی کاهش و شتاب انباشت سرمایه
در این بخش افزایش مییابد .برای آزمون این فرضیه که دولت نه تنها به گونه مستقیم میتواند
تولید کشاورزی را افزایش دهد ،بلکه به ور ذیرمستقیم نیز با افزایش مقدار سرمایهگذاری در این
بخش میتواند منجر به افزایش تولید شود ،یک مدل معادلههای ساختاری به شکل روابط ( )2و
( )3تعریف شد (.)Lio & Liu, 2008
lnAGKLit = c0 + c1lnGIIit + c2lnGDPit + c3EDU + c4PRECIPit
()2
()3

lnAGLPit = β0 + β1lnGIIit + β2lnAGKLit + β3lnLANPWit + β4EDUit + β5PRECIPit
+ β6LANDLOCKit + vit

که در معادالت باال  AGKLساح موجودی سرمایه کشاورزی هر نفر نیروی کار کشور iام در
سال  GII ،tزیرساختهای دولت EDU ،شاخص تحصیالت GDP ،مقیاس بازار داخلی و PRECIP
بارش ساالنه میباشد .متایر  EDUبه این علت در نظر گرفته شده است که احتمال دارد ساح
باالتر ذخیره سرمایه انسانی ،بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی را افزایش داده و بنابراین ،انگیزهای
بیشتر برای تحمیع سرمایه فیزیکی بوجود آورد GDP .نیز برای توضیح این واقعیت است که بازار
بزرگتر داخلی انگیزهای بیشتر برای سرمایهگذاری بوجود میآورد.
روابط باال برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه متشکل از  04کشور در حال توسعه و
کشورهای  OECDمتشکل از  23کشور برآورد شده است .از آنجاییکه دادههای کامل مورد نیاز
تنها برای این مجموعه کشورها در دسترس بود؛ لذا دادههای این کشورها در تجزیه و تحلیل نهایی
مورد استفاد قرار گرفت و نتایج در قسمت بعد گزارش شده است.
نتایج و بحث
پیش از برآورد الگوها به بررسی پایایی متایرها پرداخته شد و نتایج بدست آمده از آزمون  IPSبا
فرض وجود ریشه واحد برای متایرهای مورد بررسی انجام شد کعه نتعایج آن در جعدول  1گعزارش
شد .همانگونه که مالحظه میشود ،تمامی متایرها در ساح ایستا شدهاند.
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.1223  تا1222  در دورهOECD  آزمون ایستایی متغيرهاي كشورهاي در حال توسعه و-2 جدول
Table 1- The result of stationary test variables of developing and OECD
countries from 2000 to 2013
آماره
متایرها
آماره
متایرها
Statistic
Variables
Statistic
Variables
OECD در حال توسعه
OECD
در حال
Developing
توسعه
Develop
ing
لگاریتم ارزش تولید
لگاریتم نیروی کار
کل کشاورزی
Ln
Ln
-1.87***
-26.81***
5.6***
-5.61***
Agricultural
Agricultural
labor force
total
production
کیفیت قوانین
ساح تحصیالت
***
***
***
***
-1.57
-2.58
-3.06
-3.48
Regulatory
Education
Quality
بهرهوری سرمایه
ثبات سیاسی
***
***
-1.49**
-2.69***
-4.26
-4.92
Capital
Political
Productivity
Stability
لگاریتم تولید
کارایی و اثربخشی
ناخالص داخلی
دولت
**
***
-1.36**
-1.38*
-1.92
-3.31
Ln Gross
Government
Domestic
Effectiveness
Product
مسئولیتپذیری
Accountability
بارندگی
-6.29***
-7.78***
-2.51***
-1.74**
Precipitation

-8.59***

-24.22***

-2.85***

-7.34***

لگاریتم تعداد
ماشینآالت
Ln Number
of Machinery
لگاریتم بهرهوری
نیروی کار

-1.61*

-3.73***

-4.52***

-3.52***

کنترل فساد
Control of
Corruption
لگاریتم شاخص
دولت

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2311صص)181 -328
Ln
Governance
Infrastructure
Index
لگاریتم ساح زیر
کشت
Ln Arable
land
لگاریتم شمار دام
Ln Livestock
Units

***-3.79

***-2.52

کشاورزی
Agricultural
Labor
Productivity
حاکمیت قانون
Rule of Law

***-3.63
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**-1.97

لگاریتم کودهای
شیمیایی
***-3.77
***-2.78
**-2.24
***-2.58
Ln Various
Fertilizers
ماخذ :یافتههای پژوهش Source: Research Findings
( * ***،**،به ترتیب معنیدار در ساح  0 ،13و  1درصد) *, **, ***; respectively, significance
is at the level of 10, 5 and 1%

نتایج آزمون چاو ( Fلیمر) برای مدلهای مورد بررسی رد فرضیه صفر را نشعان معیدهعد .یعنعی
تأیید دادههای ترکیبی در برابر داده ها تلفیقعی و روش اسعتفاده شعده در ایعن پعژوهش پانعل دیتعا
میباشد .در این روش ،مدل مورد نظر با یکی از دو حالت آثار ثابت یا تصادفی تخمین زده میشعود.
نتایج بدست آمده از آزمون هاسمن نشان میدهد ،مدلهای مورد بررسی میبایست بعا اثعرات ثابعت
تخمین زده شود و فرضیه صفر مبنی بر ترجیح اثرات تصادفی بر اثرات ثابت رد میگعردد .بنعابراین
نتایج این بخش بر پایه الگوهای پانل با اثرات ثابت تفسیر میشوند .نتعایج بدسعت آمعده از بررسعی
آزمونهای چاو و پانل در جدول  2و  3آمده است.
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 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدلهاي مورد بررسی در كشورهاي در حال توسعه-1 جدول
Table 2- Chow and Hausman test results for models studied in developing
countries
درجه آزادی
آماره آزمون ساح معنیدار
آزمون ها
مدلهای پژوهش
Degree of
Level of
Test
Freedom
Tests
Models
significant
statistic
0.00

395.44

(53, 696)

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

0.00

57.75

6

0.00

365.29

(53, 695)

0.00

60.5

7

0.00

365.82

(53, 694)

0.00

63.08

8

0.00

346.77

(53, 693)

0.00

64.42

9

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل اول تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The first model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل دوم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The second model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل سوم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The third model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل چهارم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The fourth model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
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0.00

307.03

(53, 693)

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)

0.00

72.92

9

آزمون هاسمن
Hausman Test

0.00

317.35

(53, 693)

0.00

73.02

9

0.00

303.66

(53, 693)

0.00

76.72

9

0.00

344.85

(53, 693)

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)

0.00

64.74

9

آزمون هاسمن

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

Hausman Test

0.00

357.83

(53, 693)

0.00

61.77

9

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل پنجم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The fifth model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل ششم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The sixth model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل هفتم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The seventh model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل هشتم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The eighth model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
مدل نهم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The ninth model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
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0.00

441.64

(53, 693)

0.00

52.45

9
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) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل دهم تابع تولید کل
کشاورزی در کشورهای در حال
توسعه
The tenth model is a
function of total
agricultural production
in developing countries
Source: Research Findings  یافتههای پژوهش:ماخذ

 نتایج آزمون چاو و هاسمن براي مدلهاي مورد بررسی در گروه كشورهاي عضو-3 جدول
OECD
Table 3- Chow and Hausman test results for models studied in OECD
countries
ساح
درجه آزادی
آماره آزمون
آزمون ها
مدلهای پژوهش
Degree of
معنیدار
Test
Freedom
Tests
Models
Level of
statistic
significant
0.00
1425.27
(22, 293) ) لیمرF( مدل اول تابع تولید کل کشاورزی آزمون چاو
Chow Test (F
OECD در گروه کشورهای
Limer)
The first model is a
0.00
100
6
آزمون هاسمن
function of total
Hausman Test agricultural production in
OECD countries
0.00
1323.36
(22, 292) ) لیمرF( مدل دوم تابع تولید کل کشاورزی آزمون چاو
Chow Test (F
OECD در گروه کشورهای
Limer)
The second model is a
0.00
100.38
7
آزمون هاسمن
function of total
Hausman Test agricultural production in
OECD countries
0.00

467.38

(22, 291)

0.00

120.43

8

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل سوم تابع تولید کل کشاورزی
OECD در گروه کشورهای
The third model is a
function of total
agricultural production in
OECD countries
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0.00

1284.74

(22, 290)

0.00

113.29

9

0.00

1146.56

(22, 290)

0.00

113.54

9

0.00

1317.36

(22, 290)

0.00

109.77

9

0.00

1311.21

(22, 290)

0.00

112.21

9

0.00

1394.7

(22, 290)

0.00

110.62

9

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل چهارم تابع تولید کل
کشاورزی در گروه کشورهای
OECD
The fourth model is a
function of total
agricultural production in
OECD countries

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل پنجم تابع تولید کل
کشاورزی در گروه کشورهای
OECD
The fifth model is a
function of total
agricultural production in
OECD countries
مدل ششم تابع تولید کل
کشاورزی در گروه کشورهای
OECD
The sixth model is a
function of total
agricultural production in
OECD countries

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل هفتم تابع تولید کل
کشاورزی در گروه کشورهای
OECD
The seventh model is a
function of total
agricultural production in
OECD countries

) لیمرF( آزمون چاو
Chow Test (F
Limer)
آزمون هاسمن
Hausman Test

مدل هشتم تابع تولید کل
کشاورزی در گروه کشورهای
OECD
The eighth model is a
function of total
agricultural production in
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OECD countries
آزمون چاو ( Fلیمر)
Chow Test (F
)Limer
آزمون هاسمن
Hausman Test

)(22, 290

مدل نهم تابع تولید کل کشاورزی
در گروه کشورهای OECD
The ninth model is a
9
function of total
agricultural production in
OECD countries
مدل دهم تابع تولید کل کشاورزی آزمون چاو ( Fلیمر) )(22, 290
Chow Test (F
در گروه کشورهای OECD
)Limer
The tenth model is a
9
آزمون هاسمن
function of total
Hausman Test agricultural production in
OECD countries
ماخذ :یافتههای پژوهش Source: Research Findings

1241.65

0.00

111.31

0.00

1179.32

0.00

109.63

0.00

با توجه به اهداف ماالعه که ارزیابی تعأثیر و نقعش شعاخصهعای حکمرانعی خعوب بعر تولیعد و
بهرهوری عوامل تولیعد (سعرمایه و نیعرویکعار) در دو گعروه کشعورهای در حعال توسععه و OECD
میباشد؛ بنابراین ،روابط مشخص شده در قسمت مواد و روشها مورد برآورد و تجزیه و تحلیل قعرار
گرفتهاند .دادههای جدول  4نتایج بدست آمده از بررسی تأثیر  0نهاده کشاورزی و ساح تحصعیالت
را بر مقدار ارزش کل تولیدات کشاورزی کشورهای در حال توسعه و  OECDرا نشعان معیدهعد .در
معادله دوم شاخ ص ساختار حکومت به شکل لگاریتمی وارد الگو شعده اسعت .در دو معادلعه اول دو
متایر بارندگی و شرایط جارافیایی وارد نشده است ولی در دو معادله بعدی اثرگذاری این دو متایر
کنترلی نیز بعر ارزش تولیعد کعل کشعاورزی کشعورهای در حعال توسععه و  OECDدر دوره زمعانی
 2333-2313مورد بررسی قرار گرفته است .مدلهای گوناگون با متایرهای گوناگون مورد بررسعی
قرار گرفتهاند تا در ابتدا تاثیر نهادههای اصلی و تحصیالت مورد بررسی قرار گیعرد .سعپ شعاخص
دولت وارد الگو شود تا با افزایش آن چه تاثیری در نتایج رخ میدهد .در ادامعه نیعز سعایر متایرهعا
وارد الگو شدهاند تا نتایج در حالتهای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد .در تخمین چهار تابع تولیعد
اول ضرایب مربوط به  0نهاده کشاورزی نیروی کار ،ساح زیر کشت ،شمار دام ،کودهای شیمیایی و
ماشین آالت مثبت محاسبه شده و مورد انتظار می باشند .همه ضرایب مثبت و معنیدار بوده و تنهعا
متایر نیروی کار در مدل چهارم کشورهای  OECDمثبت و بیمعنی محاسعبه شعده اسعت .ضعریب
مربوط به شاخص دولت ( ) Ln GIIکعه در مععادالت دوم و چهعارم وارد الگعو شعده اسعت ،در گعروه
کشورهای در حال توسعه منفی و معنیدار و در گروه کشورهای  OECDمثبت و معنیدار محاسعبه
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شده است و نشان می دهد ،این متایر به عنوان یک عامل م ثر بر تولید کعل کشعاورزی نقعش دارد.
) Lio & Liu (2008و ) Hatef & Karbasi (2013در ماالععات خعود بعه تعأثیر مثبعت و معنعیدار
شاخص دولت بر مقدار تولید کشاورزی پی بعردهانعد .چنانچعه مقعدار تحصعیالت معرتبط بعا بخعش
کشاورزی در کشورهای مورد بررسی افزایش یابد ،میتواند تعأثیر مثبتعی بعر تولیعد کعل کشعاورزی
داشته باشد .مقدار ضریب این عامل بیانگر تأثیر منفی و معنیدار مقعدار تحصعیالت بعر تولیعد کعل
کشاورزی گروه کشورهای  OECDو تأثیر مثبعت ایعن عامعل در گعروه کشعورهای در حعال توسععه
میباشد .از آنجاییکه مقادیر مربوط به مقدار تحصیالت در الگوهای معورد بررسعی بسعیار کوچعک
محاسبه شده است؛ این موضعوع ممکعن اسعت ناشعی از همگعام نبعودن نیازهعای تولیعد بعا سعاح
تحصیالت در بخش کشاورزی و یا کاربردی نبودن و ذیر مرتبط بودن تحصیالت در این بخش باشد.
) Lio & Liu (2008در ماالعات خود نشان دادند ،تحصیالت اثر مثبتی بر تولید کل کشاورزی دارد،
اما ضرایب محاسبه شده بسیار کوچک بوده و مرتبط نبودن تحصیالت دانشگاهی با علوم کشعاورزی
را دلیل این امر دانستهاند .مقدار بارندگی که در الگوهای سوم و چهارم وارد مدل شده اسعت ،تعأثیر
مثبت و معنیداری بر تولید کل کشاورزی در گروه کشورهای در حال توسعه و  OECDداشته است
که ماابق انتظار میباشد .مقدار ضریب مربوط به مقدار بارندگی در گروه کشورهای در حال توسععه
کمتر از کشورهای  OECDمی باشد .در معادله سوم مقدار کشش جزدی متایر بارندگی بعرای گعروه
کشورهای در حال توسعه و  OECDبه ترتیب برابر با  3/230و  3/03محاسبه شده و نشان میدهعد
با افزایش یک درصد به میانگین مقدار بارندگی ،مقدار تولید کشعاورزی بعه ترتیعب  3/230و 3/03
درصد افزایش مییابد که همسو با ماالعات ) Weibe (2003و ) Lio & Liu (2008میباشد .وضعیت
جارافیایی دیگر متایر کنترلی بوده است که تأثیر منفی و معنیداری در گعروه کشعورهای در حعال
توسعه داشته است در حالی که این تأثیر در گروه کشورهای  OECDبی معنی بعوده اسعتLio & .
) Liu (2008و ) Faye at al. (2004نیز در پژوهشهای خود به تأثیر منفی وضععیت جارافیعایی بعر
تولید کشاورزی پی برده اند .با توجه به اینکه از تابع تولید کاب داگالس در تخمین برآوردها استفاده
شده است ،لذا ضرایب نشان دهنده کشش جزدی تولید نسبت به نهاده بوده و مجموع ضرایب بیعانگر
بازدهی نسبت به مقیاس میباشد .نتایج بدست آمده از محاسبه بازدهی نسبت به مقیاس مدلهعای
مورد بررسی در جدول  4نشان میدهد ،توابعع تولیعد در مععادالت  1تعا  3دارای بعازدهی کاهشعی
نسبت به مقیاس بوده و تنهاد در معادله چهارم گروه کشورهای  OECDبازدهی نسعبت بعه مقیعاس
افزایشی بوده است .در مورد کششهای جزدی میتوان گفت بعاالترین کشعش جزدعی در دو معادلعه
اول مربوط به ساح زیر کشت میباشد و نشان میدهد که افزایش ساح زیر کشت و یا توسعه افقی
کشت مهم ترین عامل در افزایش تولید کل کشاورزی کشورهای معورد نظعر در دوره معورد بررسعی
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بوده است .پ از آن متایر دام به عنوان مهمترین عامل تولیعد در بخعش کشعاورزی معرفعی شعده
است .در گروه کشورهای در حال توسعه پ از این دو متایر بیشعترین کشعش جزدعی مربعوط بعه
متایر نیرویکار بوده در حالیکه در گروه کشورهای  OECDماشینآالت به عنوان مهمتعرین عامعل
تولید در بخش کشاورزی میباشد .این نتیجه تأییدی بر سعنتی بعودن و کعاربر بعودن فعالیعتهعای
کشاورزی در کشورهای در حال توسعه کشاورزی میباشد .در حالیکه در گعروه کشعورهای OECD
این قضیه صادق نیست و ماشینآالت نقش م ثرتری در تولید بخش کشاورزی ایفا میکند .شعاخص
دولت یکی از متایرهای مهمی بوده که می تواند بر تولید کل بخش کشاورزی سهم به سزایی داشته
باشد؛ به همین منظور ،این عامل به عنوان یک متایر در الگوهای دوم و چهارم اضافه شد .تأثیر این
عامل بر تولید کل کشاورزی در گروه کشورهای در حال توسعه منفی و در گروه کشعورهای OECD
مثبت میباشد .این نتایج نشان میدهد ،سیاستهای دولت در گروه کشورهای  OECDمالوبتر از
گروه کشورهای در حال توسعه میباشد .ضرایب شاخص دولت از نظر آماری معنیداری معیباشعد و
گویای این است که با توجه به ساختار برنامه ریزی دولتی بهتر در گروه کشورهای  OECDنسبت به
گروه کشورهای در حال توسعه مقدار تولید این کشورها در بخش کشاورزی بیشتر خواهد شد.
جدول  -2برآورد توابع توليد كشاورزي در گروه كشورهاي درحال توسعه و .OECD
Table 4- Estimation of agricultural production function in the group of
developing and OECD countries
متغيرها
Variables

شاخص دولت
Governance
Infrastructure
Index
نيروي كار
Agricultural
labor force
سطح زیركشت
Arable land
دام
Livestock
كود
Fertilizers
ماشينآالت
Machinery
تحصيالت
Education
بارندگی
Precipitation
وضعيت

معادله اول
First equation
OECD
Developing

معادله دوم
Second equation
OECD
Developing

معادله سوم
Third equation
OECD
Developing

معادله چهارم
Fourth equation
OECD
Developing

-

-

***-0.125
)(-3.32

*0.196
)(1.75

-

-

***-0.13
)(-3.43

*0.197
)(1.75

***0.048
)(4.7

***0.027
)(2.26

***0.049
)(4.84

0.021
)(1.34

***0.048
)(4.74

***0.027
)(2.19

***0.049
)(4.89

0.21
)(1.33

***0.308
)(8.4

***0.108
)(3.29

***0.296
)(8.15

***0.103
)(3.2

***0.305
)(8.23

***0.102
)(3.11

***0.295
)(8

***0.1
)(3.11

***0.116
)(8.93

***0.091
)(4.57

***0.106
)(8.11

***0.094
)(4.52

***0.114
)(8.68

***0.091
)(4.59

***0.104
)(7.89

***0.094
)(4.55

***0.047
)(11.19

***0.018
)(3.93

***0.049
)(11.62

***0.019
)(3.76

***0.046
)(11

***0.017
)(3.7

***0.048
)(11.43

***0.018
)(3.6

**0.04
)(1.99

***0.078
)(4.34

***0.039
)(1.92

***0.078
)(4.26

**0.038
)(1.89

***0.075
)(4.18

*0.036
)(1.81

***0.074
)(4.06

***0.008
)(12.61

***-0.01
)(-4.11

***0.008
)(12.49

***-0.01
)(-4.19

***0.008
)(12.59

-

-

-

-

*0.235
)(1.84

***0.009
)(-3.47
**0.58
)(2.05

***0.0081
)(12.39
**0.245
)(1.92

***0.009
)(-3.58
***0.628
)(2.27

-

-

-

-

*-0.223

0.009

*-0.22

-0.0007
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Landlocked
ضریب ثابت
Constant
ضریب تعيين
R2

)(-1.88

)(0.24

)(-1.84

)(-0.02

***20.49
)(89.41

***23.09
)(70.5

***20.47
)(89.89

***23.2
)(67.86

***20.49
)(76.19

***22.49
)(51.55

***20.45
)(76.49

***22.57
)(51.3

0.9983

0.9994

0.9983

0.9993

0.9982

0.9994

0.9983

0.9993

ماخذ :یافتههای پژوهش Source: Research Findings
( * ***،**،به ترتیب معنیدار در ساح  0 ،13و  1درصد) *, **, ***; respectively, significance
is at the level of 10, 5 and 1%

دادههای جدول  0و  6تأثیر هریک از شاخصهای دولت در گعروه کشعورهای در حعال توسععه و
 OECDرا نشان میدهد که در مقایسه با نتایج جدول  4میتوان گفت ،در جدول  4میعانگین همعه
شاخص های دولت که بر اساس فرمول اراده شده در قسمت قبل ،به عنوان یک متایعر توضعیحی در
نظر گرفته شده است در حالیکه در معادالت  0تا  13جداول  0و  6هر کدام از شاخصهای دولعت
به عنوان یک متایر توضیحی در نظر گرفته شد .بدلیل وجود وابستگی بعین شعش شعاخص دولعت،
نمی توان همه آنها را به صورت هم زمان وارد الگوها نمود و برای جلوگیری از بروز مشکل همخای
هر یک از شاخصها به صورت جداگانه وارد الگوها شدهاند.
همانگونه که در جدول  0مشاهده میگردد ،از بین ضرایب ششگانه شعاخص دولعت ،مقعادیر 0
شاخص منفی محاسبه شده است و بیانگر تأثیر منفی بر تولید کعل کشعاورزی گعروه کشعورهای در
حال توسعه است و تنها ضریب متایر کیفیت قوانین مثبت ،اما بیمعنی محاسعبه شعده اسعت .ایعن
نتایج نشان میدهد که برنامهریزی و سیاست های مناسب در بخش کشعاورزی کشعورهای در حعال
توسعه از سوی دولت صورت نگرفته است .از بین شعاخصهعای معورد بررسعی کنتعرل فسعاد دارای
باالترین ضریب بوده و متایرهای کارایی دولعت و حاکمیعت قعانون در ردههعای بععدی قعرار دارنعد.
کمترین مقدار ضریب نیز مربوط به کیفیت قوانین میباشد.
ضریب مربوط به متایر کنترل فساد  -3/312محاسبه شده و نشان معیدهعد ،ایعن عامعل تعأثیر
منفی و معنی داری بر تولید کل کشاورزی کشورهای در حال توسععه دارد و بیعانگر ایعن اسعت کعه
سعی دولت در راستای کنترل فساد و ایجاد شعرایط و فضعای قابعل ا مینعان بعرای تولیدکننعدگان
بخش کشاورزی بینتیجه بوده و منجر به افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و بهبود شعرایط
تولید در بخش کشاورزی نشده است .کارایی دولت با مقدار ضریب  -3/300کعه بعه عنعوان دومعین
شاخص مهم و اثرگذار بر تو لید کشاورزی در گروه کشعورهای در حعال توسععه مععین شعد ،بیعانگر
مناسب نبودن کیفیت و عدم کارایی فعالیت های دولت در بخش کشاورزی بوده است .بعا توجعه بعه
اینکه تولید و بهرهوری کشاورزی ارتبا ی مستقیمی با تدارک کاالهعای عمعومی و خعدماتی ماننعد
بهبود وضعیت جادهها ،سامانههای آبیاری ،زیرساختهعای ارتبعا ی ،آمعوزش و تعرویج کشعاورزی و
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برنامه های توسعه دارد و بهبود این شرایط منجعر بعه افعزایش تولیعد و بهعرهوری بخعش کشعاورزی
میشود ،لذا با توجه به تأثیر منفی و معنیدار متایر کارایی دولت میتوان به این نتیجعه رسعید کعه
در کشورهای در حال توسعه فعالیتهای دولتی از کارایی مالوبی برخوردار نبعوده اسعت .حاکمیعت
قانون با مقدار ضریب  -3/303پ از دو متایر کنترل فساد و کارایی دولت دارای بعاالترین ضعریب
بوده که درجه اعتماد بنگاه ها یا تولیدکنندگان را در بخعش کشعاورزی کشعورهای در حعال توسععه
نسبت به قوانین جامعه نشان می دهد .تأثیر منفی این عامل نشان میدهد که تولیدکنندگان بخعش
کشاورزی از اعتماد کافی نسبت به قوانین و مقررات در بخش کشاورزی برخوردار نمیباشعند و ایعن
موضوع منجر به کاهش تولید و بهرهوری بخش کشاورزی شده است.
مسئولیت پذیری و نظارت دیگر شاخص دولت بوده که با مقعدار ضعریب  -3/346تعأثیر منفعی و
معنیداری بر مقدار تولید کل کشاورزی در کشعورهای در حعال توسععه داشعته اسعت .ایعن متایعر
نشاندهنده مسئولیتپذیری یا توان مشارکت در فعالیتهای سیاسی در جامعه را نشان میدهد .بعا
توجه به اینکه مقدار ضریب مربوط به کیفیت قوانین یا کیفیت نظارت در بین شش شاخص دولعت
دارای کمترین مقدار میباشد ،میتوان گفت این متایر در بین شاخصهای دولت کمترین اثرگذاری
بر تولید کشاورزی را دارا میباشد.
با توجه به مجموع ضرایب در معادالت  0تا  13کمتر از یک میباشد ،لذا میتوان نتیجعه گرفعت
که در همه معادلههای جدول  0و برای همه شاخصهای دولت بازدهی نسبت بعه مقیعاس کاهنعده
است و نشان میدهد با افزایش همه نهادهها ،مقدار تولید کل کشاورزی به نسبت کعمتعری افعزایش
خواهد یافت .دیگر نتایج مندرج در جدول  0هم جهت و تأیید کننده نتایج بدست آمده از جدول 4
میباشد و همه نهادههای اصلی تولید تأثیر مثبتی بر مقدار تولید کل کشاورزی بخش کشعاورزی در
کشورهای در حال توسعه در دوره مورد بررسی دارد .مقادیر مربوط بعه ضعرایب تعیعین نیعز بیعانگر
توضیحدهندگی باالی متایر وابسته توسط متایرهای توضیحی دارد.
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. تأثير شاخصهاي گوناگون دولت بر توليد كشاورزي در گروه كشورهاي درحال توسعه-2 جدول
Table 5- The effects of various governance indicators on agricultural
production in the developing countries
معادله دهم
Tenth
equation

معادله نهم
Ninth equation

معادله هشتم
Eighth
equation

معادله هفتم
Seventh
equation

معادله ششم
Sixth
equation

معادله

ثبات سياسی
Political
stability

مسئوليتپذیري و

كيفيت قوانين
Regulatory
quality

كارایی دولت
Government
effectiveness

كنترل فساد
Control of
corruption

0.011
(0.63)

-0.055***
(-2.84)

-0.079***
(-4.53)

قانون
Rule of
rule
-0.053***
(-3.08)

پنجم
Fifth
equation
حاكميت

-0.023***
(-2.5)

نظارت
Accountability
and voice
-0.046***
(-2.72)

0.068***
(4.78)

0.045***
(4.45)

0.48***
(4.7)

0.047***
(4.67)

0.54***
(5.31)

0.049***
(4.88)

0.31***
(8.38)

0.302***
(8.14)

0.307***
(8.15)

0.282***
(7.56)

0.287***
(7.74)

0.309***
(8.37)

0.104***
(7.58)

0.103***
(7.73)

0.114***
(8.6)

0.113***
(8.76)

0.108***
(8.47)

0.106***
(8.01)

0.047***
(11.16)

0.047***
(11.11)

0.046***
(10.59)

0.048***
(11.54)

0.047***
(11.67)

0.045***
(10.78)

0.037*
(1.85)

0.036*
(1.83)

0.037*
(1.85)

0.04**
(1.97)

0.035*
(1.8)

0.037*
(1.86)

0.008***
(12.85)

0.009***
(12.79)

0.008***
(12.19)

0.008***
(11.67)

0.008***
(11.44)

0.008***
(12.22)

0.239*
(1.88)

0.225**
(1.98)

0.23*
(1.79)

0.275**
(2.19)

0.241**
(1.91)

0.235*
(1.85)

-0.229**
(-1.93)

-0.215*
(-1.85)

-0.218**
(-1.89)

-0.2*
(-1.74)

-0.205*
(-1.74)

-0.22*
(-1.87)

20.53***
(76.44)

20.5***
(77.11)

20.49***
(76.4)

20.45***
(77.39)

20.53***
(77.8)

20.54***
(76.78)

0.9983

0.9983

0.9982

0.9983

0.9983

0.9983

متغيرها
Variables

شاخص دولت
Governance
Infrastructure
Index
نيروي كار
Agricultural
labor force
سطح زیركشت
Arable land
دام
Livestock
كود
Fertilizers
ماشينآالت
Machinery
تحصيالت
Education
بارندگی
Precipitation
وضعيت
جغرافيایی
Landlocked
ضریب ثابت
Constant
ضریب تعيين
R2

Source: Research Findings  یافتههای پژوهش:ماخذ
*, **, ***; respectively, significance ) درصد1  و0 ،13 *** به ترتیب معنیدار در ساح،**،* (
is at the level of 10, 5 and 1%

 تأثیر شاخصهای گوناگون دولت بر تولید کشاورزی با اسعتفاده از معدل پانعل بعا6 نتایج جدول
 همانگونه که مالحظه. نشان میدهد2333-2313  در دورهOECD اثرات ثابت در گروه کشورهای
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میشود ،از بین شاخص های دولت تأثیر متایرهای حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین ،مسئولیتپذیری
و ثبات سیاسی بر مقدار تولید کل کشاورزی کشورهای  OECDمثبعت و تعأثیر متایرهعای کنتعرل
فساد و کارایی دولت منفی ارزیابی شده است کعه از ایعن بعین تنهعا تعأثیر متایعر حاکمیعت قعانون
معنیدار بوده است و دارای باالترین ضریب ( )3/310در بین شاخصهای ششگانه دولت میباشعد.
تأثیر سایر نهادههای اصلی بخش کشاورزی بر مقدار تولید بخش کشعاورزی مثبعت ارزیعابی شعده و
ماابق انتظار میباشد .نتایج بدست آمده از بررسی بازدهی نسبت به مقیاس معادلعههعای پعنجم تعا
دهم گروه کشورهای  OECDنشان از بازدهی کاهشی نسعبت بعه مقیعاس معیباشعد و بیعانگر ایعن
موضوع میباشد که با افزایش همه نهادهها ،مقدار تولید کل کشعاورزی بعه نسعبتی کعمتعر افعزایش
خواهد یافت.
جدول  -2تأثير شاخصهاي گوناگون دولت بر توليد كشاورزي در گروه كشورهاي OECD
Table 6- The effects of various governance indicators on agricultural
production in the OECD countries
متغيرها
Variables

معادله هفتم
Seventh
equation

معادله هشتم
Eighth
equation

معادله نهم
Ninth equation

معادله پنجم
Fifth
equation

كارایی دولت
Government
Effectiveness

كيفيت قوانين
Regulatory
Quality

مسئوليتپذیري و

***0.075
)(2.38

-0.006
)(-0.36

-0.004
)(-0.23

0.006
)(0.3

حاكميت
قانون

شاخص دولت
Governance
Infrastructure
Index
نيروي كار
Agricultural
labor force
سطح زیركشت
Arable land
دام
Livestock
كود
Fertilizers
ماشينآالت
Machinery
تحصيالت
Education
بارندگی
Precipitation
وضعيت

معادله
ششم
Sixth
equation
كنترل
فساد

معادله
دهم
Tenth
equation
ثبات

نظارت
Accountability
and Voice
0.008
)(0.28

سياسی
Political
Stability
0.006
)(0.41

**0.03
)(2.03

0.019
)(1.24

*0.023
)(1.67

0.021
)(1.3

**0.026
)(1.99

**0.025
)(2.07

***0.086
)(2.75

***0.098
)(3.04

***0.102
)(3.11

***0.098
)(3.09

***0.098
)(2.98

***0.1
)(3.1

***0.099
)(4.72

***0.096
)(4.73

***0.096
)(4.68

***0.088
)(4.41

***0.098
)(4.8

***0.091
)(4.5

***0.018
)(3.65

***0.018
)(3.65

***0.018
)(3.7

***0.019
)(4.05

***0.017
)(3.47

***0.017
)(3.57

***0.081
)(4.27

***0.69
)(3.68

***0.072
)(4.01

***0.064
)(3.52

***0.076
)(4.22

***0.075
)(4.2

***-0.008
)(-3.33

***-0.009
)(-3.43

***-0.009
)(-3.51

***-0.008
)(-3.49

***-0.008
)(-3.43

***-0.009
)(-3.49

***0.58
)(2.01

**0.614
)(2.22

**0.6
2.13

**0.55
)(1.99

**0.579
)(2.02

**0.604
)(2.13

0.1

-0.01

0.005

0.04

0.003

0.007
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Landlocked
ضریب ثابت
Constant
ضریب تعيين
R2
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)(0.39

)(-0.23

)(0.14

)(0.11

)(0.065

)(0.18

***22.24
)(49.06

***22.56
)(50.91

***22.5
)(51.62

***22.65
)(51.21

***22.47
)(49.56

***22.5
)(51.05

0.9993

0.9993

0.9993

0.9992

0.9993

0.9994

ماخذ :یافتههای پژوهش Source: Research Findings
( * ***،**،به ترتیب معنیدار در ساح  0 ،13و  1درصد) *, **, ***; respectively, significance
is at the level of 10, 5 and 1%

با توجه به اینکه تولید در بخش کشاورزی یک کشور میتواند بعا سیاسعتهعای مناسعب دولعت
بهبود یابد برای آزمون اینکه ،آیا دولت به ور مستقیم و ذیرمستقیم میتواند بهرهوری کشعاورزی
را با افزایش مقدار ذخیره سرمایه کشاورزی بهبود بخشد ،یک مدل معادالت ساختاری بعرآورد شعد.
نتایج جدول  1بیانگر نتایج بدست آمده از برآورد معادالت سعاختاری در گعروه کشعورهای در حعال
توسعه و  OECDمیباشد .در رگرسیون اول شاخص دولعت در گعروه کشعورهای در حعال توسععه و
 OECDبه ترتیب اثر منفی و مثبتی بر بهعرهوری نیعروی کعار (ارزش افعزوده سعرانه کشعاورزی بعه
قیمتهای ثابت سال  )2330داشته است .افزایش بهره وری سرمایه سرانه و ساح زیر کشت سعرانه
منجر به افزایش بهرهوری نیعروی کعار در بخعش کشعاورزی کشعورهای در حعال توسععه و OECD
میشود .همانگونه که در معادله دوم رگرسیون در جدول  1نشان داده شده است ،ضریب شعاخص
دولت بر بهرهوری سرمایه در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه و  OECDبه ترتیب مثبت و
منفی محاسبه شده است که هر دو ضریب از لحاظ آماری معنیدار بوده است .هعمچنعین ،ضعرایب
ساح تحصیالت در گروه کشورهای در حال توسعه و  OECDبه ترتیب مثبت و منفی محاسبه شده
است .ضریب مربوط به تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورها مثبعت محاسعبه شعده اسعت و
نشاندهنده این موضوع میباشد که هرچه اندازه بازار داخلی بزرگتعر شعود ،بهعرهوری سعرمایه در
بخش کشاورزی کشورهای مورد نظر افزایش خواهد یافت .ضریب مربوط به بارندگی نیعز در هعر دو
گروه کشورها منفی میباشد .نتایج جدول  1همچنین ،نشان داد ،شاخص دولت به ور مستقیم بعر
بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای  OECDاثرگذار معیباشعد؛ ایعن در حعالی اسعت کعه تعأثیر
زیرساختهای دولت بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه منفی معیباشعد کعه ایعن
نتایج همسو با نتایج قبلی یعنی تأثیر شاخص دولت بر تولید کل بخش کشاورزی میباشد .در گعروه
کشورهای در حال توسعه هر چند شاخص دولت بعه صعورت مسعتقیم بعر تولیعد کعل کشعاورزی و
بهره وری نیروی کار اثر منفی گذاشته است ،امعا بعا بهبعود شعاخص دولعت و تعأثیر آن بعر افعزایش
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میتواند به صورت ذیر مستقیم منجر به افزایش بهرهوری نیعروی
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کار گردد .در گروه کشورهای  OECDنیز چنانچه بصورت مستقیم شاخص دولت بر بهرهوری نیروی
کار اثرگذار میباشد و با بهبود سیاستهای دولت بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد ،امعا بعه گونعه
ذیرمستقیم و با عنایت به اثر منفی شاخص دولت بر انباشت سرمایه در بخش کشعاورزی معیتوانعد
منجر به کاهش بهرهوری نیروی کار شود.
جدول  -2نتایج بدست آمده از برآورد مدل معادالت ساختاري ( )3slsدر گروه كشورهاي در حال
توسعه و .OECD
Table 7- The results of estimating the structural equation model (3sls) in
the group of developing and OECD countries
متایرها
Variables

شاخص دولت
Governance
Infrastructure
Index
بهرهوری سرمایه
Capital
productivity
ساح زیر کشت سرانه
arable land per
agricultural
worker
ساح تحصیالت
Education
تولید ناخالص داخلی
Gross Domestic
Product
بارندگی
Precipation
وضعیت جارافیایی

کشورهای در حال توسعه
Developing countries
بهرهوری سرمایه
بهرهوری نیروی
Capital
کار
productivity
Labor
productivity
***7.54
***-1.68
)(19.99
)(-4.33

کشورهای OECD
OECD countries
بهرهوری نیروی بهرهوری سرمایه
Capital
کار
productivity
Labor
productivity
**-0.08
0.2
)(-1.97
)(1.33

***0.38
)(7.66

-

**2.92
)(2.21

-

***0.33
)(6.21

-

**0.44
)(1.9

-

**-0.01
)(-1.92

***0.05
)(4.27

**-0.44
)(-2.13

***-0.18
)(-6.66

-

***0.57
)(11.72

-

**0.22
)(2.18

***0.25
)(3.13

***-0.33
)(-2.65

-0.35
)(-0.49

***-0.37
)(-2.77

***-0.46
)(-3.11

-

***1.78
)(6.39

-
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Landlocked
ضریب ثابت
Constant
ضریب تعیین
R2

***

***

4.79
)(6.45

-2.33
)(-1.62

8.94
)(0.23

26.88
)(49.69

0.57

0.51

0.98

0.92

ماخذ :یافتههای پژوهش Source: Research Findings
( * ***،**،به ترتیب معنیدار در ساح  0 ،13و  1درصد) *, **, ***; respectively, significance
is at the level of 10, 5 and 1%

نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری در بخش کشاورزی ،دخالت دولت و نقش مهم آن از راه
بهبود شاخصهای حکمرانی خوب است .باوریکه با بهبود شاخصهای حکمرانی خوب از یک سوء
میتواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی را افزایش بخشد و از سوی
دیگر ،با اتخاذ تصمیمات نامناسب و کاهش شاخصهای حکمرانی خوب مانع رشد و بهبود بهرهوری
در این بخش شد .با توجه به این مهم ،در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب
بر ارزش تولیدات کشاورزی و بهرهوری عوامل تولید گروه کشورهای در حال توسعه و  OECDدر
دوره زمانی  2333-2313پرداخته شده است .نتایج بدست آمده از بررسی وضعیت شاخصهای
ششگانه نشان داد ،به ور متوسط وضعیت شاخصهای حکمرانی خوب در گروه کشورهای
 OECDنسبت به گروه کشورهای در حال توسعه بهتر میباشد .نتایج بدست آمده از برآورد توابع
تولید نشان داد ،شاخصهای حکمرانی خوب در گروه کشورهای در حال توسعه اثری منفی و در
گروه کشورهای  OECDدارای اثری مثبت بر ارزش تولیدات کشاورزی بوده است .این نتایج گویای
این است که با توجه به ساختار برنامهریزی دولتی بهتر در گروه کشورهای  OECDنسبت به گروه
کشورهای در حال توسعه ،مقدار تولید این کشورها در بخش کشاورزی بیشتر خواهد شد .نتایج
بدست آمده از بررسی تأثیر تک تک شاخصهای حکمرانی خوب بر ارزش تولیدات کشاورزی گروه
کشورهای در حال توسعه نشان داد ،متایر کنترل فساد دارای باالترین ضریب بوده همچنین ،در
کشورهای  OECDتنها متایر حاکمیت قانون معنیدار بوده است و دارای باالترین ضریب در بین
شاخصهای ششگانه دولت میباشد .نتایج بدست آمده از برآورد مدل معادالت ساختاری نشان
داد ،افزایش بهرهوری سرمایه سرانه و ساح زیر کشت سرانه منجر به افزایش بهرهوری نیروی کار
در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه و  OECDمیشود .نتایج همچنین ،نشان داد ،شاخص
دولت به ور مستقیم بر بهرهوری نیروی کار در گروه کشورهای  OECDاثرگذار میباشد؛ این در

322

مطالعه ارتباط حکمرانی خوب با توليد و بهرهوري كل عوامل در گروهی از...

حالی است که تأثیر زیرساختهای دولت بر بهرهوری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه منفی
میباشد که این نتایج همسو با نتایج قبلی یعنی تأثیر شاخص دولت بر تولید کل بخش کشاورزی
میباشد.
با توجه به اینکه از بین شاخصهای مورد بررسی در گروه کشورهای  OECDشعاخص حاکمیعت
قانون به عنوان م ثرترین شاخص معرفی شده است ،لذا برای دستیعابی بعه تولیعد کعل کشعاورزی
بیشتر ،باید توجهی ویژه نسبت به ارتقاء این شاخص صورت پذیرد .از آنجاییکه شاخصهای دولت
در گروه کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی بر تولید بخش کشاورزی داشته است و ایعن موضعوع
به عدم مناسب بودن سیاستهای اتخاذی دولت بر میگردد ،لذا میبایست در این کشورها دولت به
گونهای عمل نماید تا در ابتدا با برنامهریزی مناسب اقدامات الزم در خصعوص بهبعود وضععیت ایعن
شاخصها به عمل آورد و در ادامه سیاستهای الزم برای بهبود وضععیت تولیعد و بهعرهوری عوامعل
تولید بخش کشاورزی اتخاذ کننعد .تعأثیر منفعی سعاح تحصعیالت در گعروه کشعورهای  OECDو
همچنین ،کوچک بودن ضریب این متایر در هر دو گروه کشورها نشان از عدم تناسعب بعین دانعش
کشاورزی و برنامه های تولید در بخش کشاورزی در هر دو گعروه کشعورها دارد ،لعذا در ایعن زمینعه
میبایست بازنگریهای اساسی در سیاستهای آموزشی این کشورها صورت پذیرد تا موجعب بهبعود
ساح تولید کشاورزی این کشورها شود.
از آنجاییکه ساح زیر کشت نسبت بعه سعایر نهعادههعای تولیعد دارای کشعش تولیعد بعاالتری
میباشد و این موضوع نشان میدهد ارتقاء ساح زیر کشت مقدار تولید بخش کشاورزی را بعیشتعر
تحت تاثیر قرار میدهد؛ لذا ،سیاستگذاران به خصوص در کشورهای در حعال توسععه معیبایسعت
سیاستهایی را در جهت تجمیع اراضی و یکپارچه سعازی آن اتخعاذ کننعد تعا در ابتعدا درآمعدهای
کشاورزان خردهپا افزایش یابد و در ساح کالن ارزش تولیدات بخش کشاورزی کشورها ارتقاء یابد.
شاخص حاکمیت قانون در گروه کشورهای در حال توسعه دارای تعاثیر منفعی و معنعیداری بعر
ارزش تولیدات بخش کشاورزی بوده است و این قضعیه نشعان معیدهعد ،درجعه اعتمعاد بنگاههعا و
تولیدکنندگان بخش کشاورزی به قوانین جامعه پایین میباشد ،لذا در این زمینه پیشنهاد میگردد،
دولت سیاستهایی را اتخاذ نماید تا در ابتدا اعتماد کشاورزان نسبت به قوانین و مقعررات در بخعش
کشاورزی را کسب نمایند و در ادامه با بهبود این شاخص تولید و بهرهوری بخش کشاورزی را ارتقعا
دهند.
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