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ABSTRACT 

 

One of the factors that play a key role in achieving the goal of rapid and sustained economic 

growth is the expansion of the financial sector. Therefore, the development and expansion of 

financial markets in the agricultural sector of these countries is of particular importance. Also, one 

of the macroeconomic goals of countries is to create the conditions necessary to promote 

sustainable and sustainable economic growth. The purpose of the present study is to investigate the 

impact of financial expansion and economic freedom on the growth of selected agricultural 

products in the Middle East countries with emphasis on Iran during the period 2016-2017. The 

method used in this study is fixed effects method based on the results of Hausman country test. 

The results showed that financial expansion, economic freedom, physical capital and labor force in 

agricultural sector had positive and significant effects on growth with coefficients of 0.39, 0.42, 

0.31 and 0.12, respectively. The agricultural products are in the Middle East and Iran. Therefore, it 

is suggested that countries in the Middle East, and in particular Iran, can grow further in the 

agricultural sector by opening the door to trade by removing tariff barriers and trade restrictions. 
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Extended Abstract 

Objectives 

Achieving sustainable agricultural growth as one of the key sectors of the economy is one of 

the key issues for developing countries to achieve economic growth. Such growth depends on the 

willingness of governments to reduce poverty, the need to regulate adequate food supply, and to 

pay attention to the key role that agriculture can play in the overall economic development of 

countries. Given the special importance of financial development in helping to accelerate 

investment, and ultimately, in contributing to economic growth and development, on the other 

hand, the significant importance of the agricultural sector to the development and economic 

growth of countries, especially in developing countries, hence development. And the expansion of 

financial markets in the agricultural sector of these countries is of particular importance. Economic 

freedom, on the other hand, means closer market economy and reduced government intervention 

in production, distribution, and consumption activities, rooted in the beginnings of modern 

economics. In general, it can be said that globalization leads to rapid business growth in the world 

and reduces the cost of information and communication. On the one hand, the potential 

commercial interests of the agricultural sector will increase, and on the other hand the ability to 
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access global markets, especially in those where there is comparative advantage, as well as 

directly increasing the scope of the agricultural sector to compete globally along with will have. 

The purpose of this study was to investigate the impact of financial expansion and economic 

freedom on the growth of selected agricultural products in the Middle East countries with 

emphasis on Iran using synthetic data over the period 2006-2017. 

 

Methods 

   This study estimates the impact of financial development and economic freedom on 

agricultural output growth using panel data and statistics for 17 countries for the period 2006-
2018.  

 

Results 

   The results show that financial expansion, economic freedom, physical capital and 

agricultural labor force have a positive and significant effect on the growth of agricultural 

production in the Middle East and Iran. 

 

Discussion 

   It is suggested that countries, and especially Iran, increase their lending to the agricultural 

sector by facilitating financing and lowering the costs of exchange and production. Provides the 

agricultural sector. It is suggested that by reducing trade constraints such as tariffs on the one hand 

and expanding exports on the other hand, steps are taken to increase the economic growth of the 

agricultural sector. Therefore, with the economic liberalization of existing capabilities and 

capabilities, optimal use is made of resources and factors of production with maximum efficiency 

in production. Middle East countries can grow further in the agricultural sector by opening up 
trade gates and increasing exports and imports by removing tariff barriers and trade restrictions. 

 

 

 

 

 

 

 



 1105 ...تأثیر توسعه مالی و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصاديو همکاران:  زاده راينیمهدي 

 کشاورزی  اقتصادی بخشو آزادی اقتصادی بر رشد  توسعه مالی تأثیر
 کید بر ایران(أ)مورد مطالعه: کشورهای منتخب خاورمیانه با ت
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 چکیده

یابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی یکی از عواملی که در دست
 بخش در مالی بازارهای گسترش و توسعه لذا، ها است.کند، گسترش بخش مالی کشورایفا می

 اقتصادی کالن اهداف از یکی ،است. همچنین برخوردار ویژه اهمیتی کشورها از این کشاورزی

 بر مؤثر عوامل از جمله .است باثبات و مستمر اقتصادی رشد جهت الزم شرایط ایجاد کشورها،

مالی و  توسعه تأثيرحاضر بررسی لعه هدف مطا ،لذا است. اقتصادی آزادی اقتصادی رشد

با  کشاورزي کشورهاي منتخب خاورميانه اقتصادي بخشآزادي اقتصادي بر رشد 
است. روش مورد استفاده  1385-1396طی دوره  تلفیقیهای تأکید بر ایران با استفاده از داده

دست آمده بهدر این مطالعه با توجه به نتایج آزمون هاسمن روش اثرات ثابت است. نتایج 
نشان داد که گسترش مالی، آزادی اقتصادی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل در بخش 

داری بر رشد مثبت و معنی تأثیر 12/0و  31/0، 42/0، 39/0ترتیب و با ضرایب کشاورزی به
گردد پیشنهاد می ،تولیدات بخش کشاورزی کشورهای خاورمیانه و ایران دارد. بنابراین

ویژه ایران با باز کردن درهای تجارت از طریق از بین بردن موانع خاورمیانه و به کشورهای
 توانند رشد بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشند.های تجاری میای و محدودیتتعرفه

  

 های تلفیقی، ایران.صادی، خاورمیانه، دادهگسترش مالی، آزادی اقت کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 از يکی عنوانبه کشاورزي پايدار شدر به يابیدست

 کشورهاي مسايل اساسی جمله از اقتصاد، مهم هايبخش

 باشد.می اقتصادي رشد به يابیدست براي توسعه حال در

 فقرزدايی، زمینه در هادولت به تمايل رشدي چنین ايجاد

 نقش به توجه و کافی غذاي عرضه دهیسامان ضرورت

 فراگیر توسعه در اندتومی کشاورزي بخش کلیدي که

 کمبود عرضه دارد. بستگی نمايد، ايفا کشورها اقتصادي

 اراضی سرانه کاهش نوين، هايفناوري فقدان غذا،

 گذاريبراي سرمايه مناسب بستر نبودن فراهم کشاورزي،

 شدن، جهانی پديده و توسعه حال در کشورهاي در

-هب کشورها اين بخش کشاورزي براي را خاصی شرايط

 کشاورزي حیاتی بسیار نقش بیانگر که است آورده دوجو

 و توسعه مقوله به بیشتر توجه بر و آينده بوده و حال در

 & Shah abadi) دارد تأکید بخش اين در گذاريسرمايه

Mahmudie, 2006 )از يکی سرمايه که اين به توجه با 

 نهاده اين ،لذا ؛آيدمی شمارهب تولید هاينهاده ترينمهم

 و اقتصادي هايفعالیت تولید سطح افزايش در بسزا نقشی

 از تولید دارد. عوامل ديگر وريبهره افزايش نتیجه در

 براي مهم عوامل گذاري ازسرمايه و سرمايه عامل رو،اين
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بخش  توسعه و رشد در جهت کشاورزي، بخش رشد

 ترينمهم از يکی مالی بازارهاي باشد.میکشاورزي 

 تأمین براي گذاريسرمايه و ندازاپس میان هاواسطه

 جمله از اقتصادي گوناگون هايبخش نیاز مورد سرمايه

 & Shahbazi) روندمی شمارهب بخش کشاورزي

Saeidpour, 2013.) 

 و است اقتصاد حقیقی بخش مکمل مالی بخش   

 دو به وجود منوط جامعه در اقتصادي نظام بهینه عملکرد

 نظارت تحت و قدرتمند ،مکمل کارا، مالی و حقیقی بخش

 منابع تأمین در آن و ناتوانی کارآمد مالی بازار نبود است.

 اقتصاد رشد و توسعه روند گذاري،سرمايه نیاز مورد مالی

 از يکی که است مشخص رو،اين از خواهد کرد. کند را

و  پايدار توسعه و رشد به رسیدن براي اساسی ارکان

 اهمیت به توجه . بااست مالی بازارهاي گسترش مطلوب،

 در و گذاريسرمايه تسريع به کمک در مالی توسعه ويژه

 ديگر، سوي از و اقتصادي توسعه رشد و به کمک نهايت،

 و توسعه راستاي در کشاورزي بخش توجه قابل اهمیت

 حال در کشورهاي در بويژه کشورها، رشد اقتصادي

بخش  در مالی بازارهاي گسترش و توسعه توسعه،

 اما است، برخوردار ويژه اهمیتی از کشورها اين يکشاورز

 کشاورزي در بخش مالی بازارهاي توسعه ديگر، سوي از

 هايجنبه و هاويژگی دلیل به هابخش ديگر با مقايسه در

 متفاوت است، حاکم بخش در اين که خاص اطالعاتی

 را مالی خدمات تقاضاي و عرضه هاويژگی اين و باشدمی

 مالی بازارهاي نقايص حتی و ساخته ودمحد اين بخش در

 (. Abdolahi, 2005) میزند دامن را

آزادي اقتصادي به معناي نزديکی اقتصاد  ،از طرفی

هاي تولید، توزيع بازار و کاهش مداخله دولت در فعالیت

و مصرف است که ريشه آن به آغاز علم اقتصاد مدرن باز 

اي اخیر، ههاي اقتصادي رايج در سالگردد. نظريهمی

هاي اقتصادي را به عنوان تعامل آزادانه افراد و بنگاه

شمارند. در اين کارايی اقتصادي بر می تأمینبهترين راه 

نظران، آزادي که برخی از صاحبشرايط، با وجود آن

کنند، امروزه اغلب اقتصادي را به حبابی تشبیه می

-اقتصاددانان به يک توافق جهانی در اين موضوع رسیده

اند که کامیابی اقتصادي در يک کشور )و همچنین در 

سطح جهان( منوط به تجارت آزاد، دسترسی به پول 

المللی کاال، سرمايه و نیروي کار، تعیین قوي، جريان بین

ها در بازار آزاد و حمايت از حقوق مالکیت است قیمت

توان همه اين موارد را در چارچوب وسیعی تحت که می

قتصادي در نظر گرفت. اما بايد توجه عنوان آزادي ا

داشت که همانطور که مبانی تئوريک و مطالعات تجربی 

دهند، آزادي اقتصادي در ارتباط در اين زمینه نشان می

هاي اقتصادي و غیراقتصادي زيادي از مستقیم با شاخص

قبیل توسعه اقتصادي، توسعه انسانی، رشد اقتصادي 

هاي درآمد، آزادي هاي اقتصادي، فقر و توزيعبخش

ها اثر طور جدي بر آنسیاسی و مدنی قرار داشته و به

گذارد. در اين میان آنچه بايد در نظر داشت آن است می

هاي ترين شاخصکه رشد اقتصادي همواره از مهم

توسعه و پیشرفت اقتصادي در کشورهاي مختلف بوده 

ترين ترين و مهماست و به همین علت، يکی از اصلی

اران و اقتصاددانان زگداف سیاستی مورد نظر سیاستاه

بنیاد هريتیچ آزادي  (.Amiri et al. 2019است )

داند که بر طبق آن افراد آزادند اقتصادي را معیاري می

به تولید، توزيع و مصرف کاالها و خدمات بپردازند. به 

عقیده طراحان شاخص آزادي اقتصادي بنیاد هريتیچ از 

عنوان نبود الزام، فشار يا ي اقتصادي بهآنجايی که آزاد

محدوديت در انتخاب عمل است و اقتصاد مرتبط با 

تولید، توزيع و مصرف کاالها و خدمات است از اين رو 

عنوان نبود تحمیل يا توان آزادي اقتصادي را بهمی

محدوديت بر تولید، توزيع و مصرف کاالها و خدمات 

 (.  ,2018Murphy & Yeomتعبیر کرد )

نکته قابل توجه اين است که آزادسازي با رهاسازي 

اقتصادي متفاوت است و هر جا سخن از آزادي اقتصادي 

است، منظور رهاسازي اقتصاد نیست، بلکه بايستی با 

اي به سمت آزادسازي اقتصاد حرکت شدهفرآيند تعريف

بندي مفاهیم ارائه شده در با جمع ،کرد. بنابراين

رسد جوهره نظر میتصادي، بهخصوص آزادسازي اق

سوي هاي آزادسازي اقتصادي حرکت بهاصلی سیاست

اقتصاد بازار و رهايی از اقتصاد دولتی و متمرکز است. 

هاي حلاهعنوان يکی از راقتصادي امروزه بهآزادسازي 

بحران اقتصادي ممالک رو به رشد جهان است. توصیه 

مکانیسم بازار در  بانک جهانی نیز به کاربرد و استفاده از

بسیاري از کشورهاي جهان سوم موجب اصالحات 

 ,Shafee & Zaraat pisheh) اقتصادي آنان شده است

2012 .) 
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، از آنجا که Helamyint (2014)بر اساس نگرش 

زمین و نیروي کار در بخش کشاورزي کشورهاي رو به 

طور بهینه و کامل مورد استفاده قرار نگرفته توسعه، به

با گسترش روابط تجاري، اين دسته از کشورها  است،

هاي بیشتري براي تولید خواهند توانست ظرفیت

فرآيندهاي کشاورزي ايجاد، و بدون کاهش مصرف 

ها را صادر کنند. بدين ترتیب امکان داخلی، مازاد آن

هاي مورد نیاز در ورود کاالهاي صنعتی و ديگر فرآورده

نگرش در حقیقت تجارت آيد. اين وجود میهوري ببهره

کند که از راه گسترش مثابه نیرويی پويا تفسیر میرا به

دهد که از بازار و تقسیم کار اين اجازه را به کشور می

اده بیشتري هاي شکل گرفته استفآالت و ظرفیتماشین

 Anisha Madan(. Pingali & Sringer, 2004)ببرد 

قتصادي باال که آزادي ادلیل را براي آن چهار (2005)

کند: نخست اينکه شود، ذکر میمنجر به رشد بیشتر می

پايین  ،وجود امنیت براي حقوق مالکیت و همچنین

شود افراد به کارهايی اقدام ها سبب میبودن مالیات

رو، افزايش کارايی، خود نمايند که کاراتر باشد، از اين

 منجر به رشد بیشتر خواهد شد. دوم اينکه آزادي بیشتر

در مبادالت موجب توسعه فنون و افزايش تخصصی 

رو، توسعه فنون و گردد، از اينشدن و بازده اقتصادي می

بازده اقتصادي منجر به افزايش رشد خواهد شدو سوم 

اينکه آزادي ورود و رقابت در بازارها منجر به افزايش 

-سوي فعالیتگردد و منابع بهکارايی و سود بیشتر می

 .گرددين عملکرد را دارند، هدايت میهايی که بیشتر

هنگامی که آزادي اقتصادي وجود دارد تشکیالت  ،چهارم

هاي جديد در مديريت تجاري و نیز اقتصاد، به کشف

هاي بهتر تولید اقتصادي و بهبود تکنولوژي و شیوه

-مورد چشم هايی که قبالا فرصت ،لذا. گرددتشويق می

براي رشد اقتصادي  شدند به منابع اصلیپوشی واقع می

رود آزادي از لحاظ نظري، انتظار می ،شوند. لذاتبديل می

-به .اقتصادي بیشتر منجر به رشد اقتصادي بیشتر گردد

مثبتی  تأثیررود آزادي اقتصادي انتظار می ،عبارت ديگر

 ,Babaki & Salimifar) بر رشد اقتصادي داشته باشد

2014.)  

زادي اقتصادي ايران مقايسه آمار مربوط به شاخص آ

دهد با ساير کشورهاي خاورمیانه نشان می 1380از سال 

که شاخص آزادي اقتصادي در اقتصاد ايران نسبت به 

ساير کشورهاي منطقه بسیار پايین است. وضعیت اين 

هاي قبل از انقالب نسبت به بعد انقالب شاخص در سال

ايجاد هاي پس از انقالب به علت بهتر بوده است. در سال

ها و ها و برخی مصادرهتغییراتی مانند ملی کردن بانک

همچنین وقوع جنگ و گسترده شدن حجم دولت، 

وضعیت اين شاخص براي ايران بدتر شده، ولی تقريبا از 

به بعد با آغاز دوره سازندگی و اجراي  1372سال 

هاي تعديل، آزادي اقتصادي کشور روند صعودي سیاست

کاهش امتیاز برخی از عوامل نظیر به خود گرفته است. 

قوانین مربوط  ،آزادي مبادله با خارجیان و همچنین

 تأثیرهاي پس از انقالب در سال حقوق مالکیت خصوصاا

به سزايی بر کاهش درجه آزادي اقتصادي کشور داشته 

هاي اخیر اصالح قوانین و مقررات و است. در سال

کاهش کاهش موانع موجود بر مبادالت ) ،همچنین

زيادي بر افزايش آزادي  تأثیرهاي تعرفه( و غیره هزينه

اقتصادي کشور داشته است. لیکن، هنوز هم امتیاز 

 65مربوط به آزادي اقتصادي به مقدار اولیه خود يعنی 

 & Jafarie Samimi) نرسیده است 1970در سال 

Salehi, 2013 .)بررسی روند تغییرات رتبه  ،همچنین

 2016لغايت  2010هاي ص طی سالايران در اين شاخ

در نوسان  173تا  168دهد، رتبه ايران بین نشان می

و  2010هاي بوده که در سال 168بوده، بهترين رتبه 

سال  مانندايران  2016کسب شده است. در سال  2013

جايگاه ايران  قرار گرفتن گربیانبوده که  171و  2015

 2015ي در سال ادر اين رتبه پس از بهبودي دو رتبه

                         (.Amiri et al, 2019بوده است )

 تأثیر چگونگی که دارد وجود گوناگونی مطالعات

 تبیین را اقتصادي رشد بر مالی آزادي اقتصادي گسترش

 در گرفته انجام ترين مطالعاتمهم ادامه در که کنندمی

 به( (Shahbaz et al. 2017 .شد خواهد بیان زمینه اين

 اقتصادي رشد و انرژي مصرف بین نامتقارن رابطه بررسی

 2015-1960توسعه مالی در دوره زمانی  بر تاکید با

 هايشوك که دهندمی نشان نتايج پرداختند. هند براي

 رشد انرژي، مصرف کاهش راه از مالی منفی توسعه

 Murphy & Yeom. )دهدمی قرار تأثیر تحت را اقتصادي

وهش خود به بررسی رابطه بلندمدت تنوع در پژ 2018)

تولیدات بخش کشاورزي و آزادي اقتصادي پرداختند. 

نتايج نشان داد که بین تنوع تولیدات بخش کشاورزي و 
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دار وجود دارد. نتايج آزادي اقتصادي رابطه مثبت و معنی

 تأثیربه بررسی  (Aisen & Veiga, 2011اي )مطالعه

 169ي بر رشد اقتصادي ثبات سیاسی و آزادي اقتصاد

پرداختند. نتايج مطالعه  1960-2004کشور طی دوره 

ثباتی سیاسی با رشد بیانگر اين است که درجه باالي بی

ثباتی سیاسی از ها معتقدند بیاقتصادي توام است. آن

وري سبب کند شدن نرخ رشد طريق کاهش بهره

 گردد و با درجه کمتر بر سرمايه فیزيکی واقتصادي می

بیان  ،گذارد. همچنینمنفی می تأثیرسرمايه انسانی 

گذاري، نرخ دارند شاخص آزادي اقتصادي، سرمايهمی

ثبت نام ابتدايی، ساختار قضايی و امنیت حقوق مالکیت 

داري با رشد و همگنی نژادي رابطه مثبت و معنی

 Khodaparast mashhadi et al. (2015)اقتصادي دارند. 

رمايه اجتماعی و آزادي اقتصادي بر س تأثیربه بررسی 

ها با رشد اقتصادي ايران پرداختند. نتايج مطالعه آن

هاي گسترده استفاده از الگوي خودتوضیح با وقفه

(ARDL نشان داد که اثر سرمايه اجتماعی و آزادي )

دار است و اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران مثبت و معنی

 تأثیرتماعی آزادي اقتصادي نسبت به سرمايه اج

 & Kohansal)بیشتري بر رشد اقتصادي ايران دارد. 

Hatef (2015 مالی، توسعه متقابل آثار بررسی به 

 بخش در رشد اقتصادي و خارجی گذاريسرمايه

-هب با و 1357-1387زمانی  دوره طی ايران کشاورزي

 نتايج .پرداختند يافته گشتاورهاي تعمیم روش کارگیري

-سرمايه طريق از مالی توسعه که نددهمی نشان مطالعه

 کشاورزي رشد بر دارمعنی و مثبت يتأثیرداخلی  گذاري

بر  دارمعنی اثري مستقیم گونه به مالی توسعه اما دارد،

 Ahanghari & Kamranpur)ندارد.  کشاورزي رشد

 انرژي مصرف بر ارزش افزوده و مالی توسعه تأثیر 2016)

زمانی  دوره طی ايران کشاورزي و هاي صنعتبخش در را

باند  همگرايی آزمون روش از استفاده با 1392-1355

 که دهندمی نشان مطالعه نتايج .دادند قرار آزمون مورد

 توسعه بخش، رشد دو هر در بلندمدت و مدتکوتاه در

 خواهد انرژي مصرف افزايش سبب ارزش افزوده و مالی

 و مالی توسعه بین ارتباط مثبت بیانگر نتايج واقع، در شد.

 Norozi et است. کشاورزي و صنعت بخش دو در رشد

al. (2019)  هاي کالن اقتصادي و بررسی آثار متغیربه

 سیاست حمايتی بر رشد بخش کشاورزي در ايران

نتايج نشان داد که سیاست حمايتی بر بخش، پرداختند. 

ريزان و کارآيی الزم را نداشته و لزوم توجه برنامه

ها را ان به میزان و نحوه تخصیص حمايتگذارسیاست

 Salami, (2016) .دهدبیش از پیش ضروري نشان می

تجزيه اثر تغییر تکنولوژي بر رشد اي با عنوان مطالعه

تولید بخش کشاورزي ايران: روش تحلیل تجزيه 

که رشد تولیدات  نشان دادنتايج انجام دادند.  ساختاري

تغییر تکنولوژي  تأثیرمحصوالت کشاورزي بیشتر تحت 

طور نسبی در در بخش صنايع غذايی واقع شده که به

جهت استفاده بیشتر از محصوالت دامی و طیور و 

استفاده کمتر از ساير محصوالت کشاورزي بوده است. 

اين امر لزوم گسترش اين صنايع را براي فرآوري 

محصوالت زراعی، باغی و آبزيان به موازات گسترش 

. سازدصوالت دامی و طیور آشکار میصنايع فرآوري مح

(Pishbahar et al, 2015 ) بررسی آثار ناپايداري و

نوسانات تجاري کشاورزي بر رشد بخش کشاورزي در 

ثباتی صادرات بر بی تأثیرنتايج نشان داد پرداختند.  ايران

تولید بخش کشاورزي منفی و اثر متغیرهاي صادرات، 

 تأثیردار و مثبت و معنی واردات، سرمايه و نرخ ارز واقعی

ثباتی دار است. تجزية منابع بینیروي کار منفی و معنی

هاي باغداري، زراعت، دامداري و بخشنیز نشان داد زير

را بر نوسان صادرات  تأثیرترتیب بیشترين شیالت به

بخش کشاورزي دارند. در زيربخش زراعت، محصوالت 

روغنی، هاي دانه جات، انواعفرنگی، ادويهپیاز، گوجه

منسوجات و شکر و در زيربخش باغبانی انواع بادام، 

مرکبات، خرما، فندق و پسته و در زيربخش دامداري، 

پذيري را انواع دام زنده، پوست و پشم درجة باالي رقابت

 .هاي جهانی دارنددر بازار

 عمومی نظر اتفاق عدم پژوهش، ادبیات به توجه با

 هايرشد بخش و مالی توسعه ارتباط چگونگی درباره

 چنین، هم و شده عنوان هايديدگاه اساس بر گوناگون،

 اما باشد،می مشهود صورت گرفته تجربی مطالعات نتايج

 تحلیل گوناگون شرايط به توجه با شده مطرح هايديدگاه

 لذا، باشند. درست توانندمی موجود شرايط اقتصادي و

 پاسخ براي يافتن و نتايج دادن پوشش جهت مطالعه اين

با است.  گذشته مطالعات از آمده دستهب هايمغايرت

رسد، خالء عنايت به بررسی مطالعات فوق به نظر می

گسترش مالی و آزادي  تأثیراي در خصوص انجام مطالعه
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منتخبی از اقتصادي بر رشد تولیدات کشاورزي 

شود. احساس میکشورهاي خاورمیانه با تاکید بر ايران 

پژوهش به لحاظ موضوع و انتخاب کشورهاي مورد اين 

 باشد. بررسی، داراي نوآوري می

 

    روش تحقیق

توسعه مالی و آزادي  تأثیرهدف از انجام اين مطالعه 

خاورمیانه اقتصادي بر رشد تولیدات کشاورزي کشورهاي 

باشد. در اين پژوهش با استفاده از میبا تاکید بر ايران 

 و آمارهاي مربوط به (تابلويیی )ترکیبهاي روش داده

( 1385-1396) 2006-2017 هايسال کشور براي 17

بر رشد تولیدات  توسعه مالی و آزادي اقتصادي تأثیر

 داراي تابلويی هايشود. دادهتخمین زده میکشاورزي 

 کمتر، همخطی بیشتر، تغییرپذيري بیشتر، اطالعات

 زمانی سري هب نسبت باالتر کارايی و باالتر آزادي درجه

 از يکی اينکه خصوص به. باشندمی مقطعی هايداده و

و  مقطعی هايداده ترکیب همخطی، کاهش هايروش

با مجموعه  باشد.هاي تابلويی میصورت دادهزمانی به

-توان اثراتی را شناسائی و اندازههاي تابلويی، میداده

هاي مقطعی محض يا سري زمانی داده باگیري کرد که 

شود ص قابل شناسائی نیست. گاهی استدالل میخال

دهند، می هاي مقطعی، رفتارهاي بلندمدت را نشانداده

مدت هاي سري زمانی براثرات کوتاهدر حالی که در داده

هاي داده شود. با ترکیب اين دو خصوصیت درتأکید می

توان تصريح و تر و پوياتري را میتابلويی، ساختار عمومی

هاي تابلويی که بر داده(. Baltagi, 2005) برآورد کرد

شوند، آوري میها، خانوارها و افراد جمعحسب بنگاه

گیري شده هاي مشابه اندازهتر از دادهممکن است دقیق

در سطح کالن باشند. بنابراين، تورشی که ممکن است 

هاي تابلويی هاي کالن حاصل شود، در دادهدر داده

از  تابلويیهاي داده (.Baltagi, 2005)گردد حداقل می

هاي زياد، تورش را پائین طريق فراهم کردن تعداد داده

هاي پانلی، صورت دادهمطالعه مشاهدات به. آوردمی

وضعیت بهتري براي مطالعه و بررسی پويايی تغییرات 

 نوع تعیین براي نسبت به سري زمانی و مقطعی داراست.

 هايآزمون از بايد بیترکی هايداده در شده استفاده مدل

 - اف آزمون شامل هاآزمون شود. اين استفاده مختلفی

1لیمر 2هاسمن آزمون ، 3الگرانژ ضريب آزمون و   .باشندمی 

 بودن دارمعنی آزمون به که آزمون اين لیمر، اف آزمون

 معروف مقطع داريمعنی آزمون به نیز و ثابت اثرهاي

4)تجمیعی شده تلفیق الگوي است،  الگوي مقابل رد را( 

 لیمر، اف کند. آماره آزمونمی بررسی ثابت اثرهاي

 مدل و مقید مدل خطاي مربعات مجموع - برمبناي

 :است زير صورت به غیرمقید

 

   (1) 

 

 
آزمون ضريب الگرانژ: براي تعیین مدل اثرهاي 

 -بروش LMتصادفی در مقابل مدل تلفیقی از آزمون 

5پاگان حاسبه آماره از خطاي شود. براي ماستفاده می 

 شود:صورت زير استفاده میبرآورد تلفیقی به

 

  

(2)          

 
ترين آزمون براي تعیین نوع آزمون هاسمن: رايج

هاي ترکیبی يعنی تعیین نوع اثر متغیرهاي مدل داده

توضیحی، آزمون هاسمن است. در آزمون فرضیه اگر 

تر ل بزرگمقدار آماره محاسباتی از مقدار بحرانی جدو

باشد، روش اثرهاي ثابت سازگار و روش اثرهاي تصادفی 

ناسازگار است و بايد از روش اثرهاي ثابت استفاده کرد 

(Ghorbani & Shayan Mehr, 2017 براي بررسی .)

پايايی متغیرهاي بررسی و جلوگیري از رگرسیون کاذب، 

مطابق با  استفاده شد. Levin et al (2017) از آزمون

کارگیري متغیرهاي مفید هاي مطرح شده، در بهنظريه

گسترش مالی و آزادي اقتصادي بر رشد پیرامون تأثیر 

با  ،بنابراين متغیرهاي پژوهش انتخاب گرديد. اقتصادي

و همچنین، با الهام گرفتن از توجه به مطالب گفته شده، 

                                                                                  
1.  F-Leamer 

2.  Hausman test 

3. Lagrange Multiplier 

4. Pooled Regression 

5. Breusch- Pagan LM Test 
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 اين در( Murphy & Yeom, 2018مدل پژوهش )

ترش مالی و آزادي اقتصادي بر گس تأثیر منظوربه مطالعه

رشد تولیدات کشاورزي منتخبی از کشورهاي خاورمیانه، 

  الگوي زير مورد استفاده قرار گرفته است:

),,,( LnKLnLLnEFLnFDFLnGDPA                 

(3)  
ابتداي هر متغیر نشان دهنده : در Lnکه در آن: 

ت علت اين امر آن اس لگاريتم گیري از آن متغیر است.

ه مورد استفادهاي خامی که براي تحلیل گاهی داده که

 تنیسهاي آماري مناسب گروهی از آزمون گیردقرار می

 هاي آمارياز اين دسته آزمون بتوانکه و براي اين

اي هبايد در داده رودو دقت تحلیل باال  شوداستفاده 

 . شودايجاد  خام تغییرات

AGDPزي: تولید ناخالص داخلی بخش کشاور ،FD :

 توسعه مالی )نسبت نقدينگی به تولید ناخالص داخلی(

(Hoshmand & Danesh nia, 2012 ،)EF آزادي :

1اقتصادي  (2019Amiri et al,  ،)L نیروي کار )نیروي :

صورت درصدي از کار شاغل در بخش کشاورزي، که به

: سرمايه K، باشد(کل نیروي کار استخدام شده می

هاي مربوط )مجموع داده مايهيا موجودي سر فیزيکی

 زمین کشاورزي، ماشین آالت و تجهیزات کشاورزي(

(Hoomani Farahani et al, 2018).  دوره زمانی مورد

-2017) 1385-1396 هايسالبررسی در اين پژوهش 

هاي آماري باشد. الزم به ذکر است کلیه داده( می2006

ت و از سايت بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجار

 آوري گرديد.موسسات هريتیج جمع

 

 نتایج و بحث

هاي بین کشوري، از روش دلیل ماهیت خاص دادهبه

ها بهره ( در آزمونPanel Dataهاي تلفیقی )برآورد داده

گرفته شده است و برآورد مدل با استفاده از نرم افزار 

Eviews10  .اولین گام براي برآورد الگو انجام يافته است

                                                                                  
(، BFهاي آزادي کسب و کار )اين متغیر از میانگین وزنی شاخص . 1

(، آزادي پولی Gs(، آزادي دولت )FF(، آزادي مالیاتی )TFآزادي تجاري )

(MFآزادي سرمايه ،)( گذاريIF( آزادي مالی ،)FMF آزادي حقوق ،)

( LF( و آزادي نیروي کار )FFC(، آزادي جلوگیري از فساد )Prمالکیت )

 به دست آمده است.

 

هاي مانايی يا آوري آمار، بررسی ويژگیجمعبعد از 

است که  معنیايستايی متغیرهاست. مانايی به اين 

متغیرها در طول زمان و کوواريانس  میانگین و واريانس

هاي مختلف ثابت بوده است. براي اين متغیرها بین سال

هاي داده Levin et al (2017)منظور از آزمون مانايی 

، 1ود. مطابق با نتايج جدول شترکیبی استفاده می

متغیرهاي توسعه مالی، آزادي اقتصادي و نیروي کار در 

متغیرهاي تولیدات بخش باشند. ولی سطح مانا می

کشاورزي )رشد اقتصادي بخش کشاورزي( و سرمايه 

براي رفع اين مشکل  در سطح مانا نبودند. فیزيکی

تفاضل مرتبه اول انجام گرديد. در نتیجه با يکبار 

گیري متغیرهاي رشد اقتصادي بخش کشاورزي و تفاضل

 سرمايه فیزيکی نیز مانا گرديد.
 

 نتايج آزمون مانايی متغیرهاي پژوهش -1 جدول

 متغیر

 

 گیرييکبار تفاضل در سطح

سطح  tآماره 

 داريمعنی

سطح  tآماره 

 داريمعنی
Ln 

AGDP 
30/2 07/0 61/2 002/0 

Ln FD 44/3 001/0 - - 
Ln EF 11/2 005/0 - - 
Ln K 21/1 08/0 66/1 001/0 
Ln L 18/2 03/0 - - 

 

هاي ترکیبی جمعی نیز در دادهبررسی وجود هم

بسیار مهم است. براي جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب 

گیرد جمعی انجام میهاي همقبل از برآورد مدل، آزمون

تا پس از وجود رابطه بلندمدت، الگوي مورد نظر تخمین 

جمعی ده شود. براي انجام اين آزمون از روش همز

 گردد.پدرونی استفاده می

 
 جمعی پدورنی متغیرهاي پژوهشنتايج آزمون هم -2جدول 

 داريمعنیسطح  آماره تی نوع آزمون

PP 11/4- 001/0 
ADF 41/2- 001/0 

 

شود فرضیه ، مشاهده می2گونه که در جدول همان

شود. در نتیجه معی رد میجصفر مبنی بر عدم وجود هم

توان گفت که بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل می
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زن در انتخاب نوع تخمین رابطه بلندمدت وجود دارد.

هاي تشخیصی هاي تابلويی مستلزم برخی آزمونداده

لیمر،  Fها اغلب عبارتند از: آزمون است. اين آزمون

آزمون هاسمن، آزمون ناهمسانی واريانس و آزمون 

خودهمبستگی سريالی. فرضیه صفر در آزمون هاسمن 

کارا بودن روش اثرات تصادفی نسبت به اثرات ثابت و 

فرضیه مقابل برتري اثرات ثابت نسبت به اثرات تصادفی 

هاي کشوري در باشد. در روش اثرات تصادفی تفاوتمی

شوند، در حالی که در روش سازي میاجزاي اخالل مدل

ها در عرض از مبدا خاص هر اثرات ثابت اين تفاوت

-در روش داده (.Baltagi, 2005شوند )کشور لحاظ می

گردد. براي هاي تلفیقی در ابتدا دو آزمون انجام می

تعیین حالت برابري عرض از مبدا کشورها با حالت 

و براي  Fتفاوت در عرض از مبدا کشورها از آزمون 

تشخیص استفاده از روش اثرات ثابت در مقابل اثرات 

 ستفاده شده است.تصادفی از آزمون هاسمن ا

 
 هابراي تشخیص اثرات مقطعی يا گروه Fآزمون  -3جدول 

آماره 

 بحرانی

آماره محاسباتی  احتمال

 لیمر

 نتیجه آزمون

وجود اثرات  54320/43 00/0 34/2

ها تايید گروه

 شده است

 

وجود اثرات مقطعی و گروهی  Fمبناي آزمون بر 

مقدار آماره  ،3بررسی شده است. مطابق با نتايج جدول 

F تر از مقدار آماره محاسباتی بزرگF  بحرانی جدول

مبنی بر عدم همگن بودن  0Hفرضیه  ،است. بنابراين

شود. لذا، ها پذيرفته میکشورها رد شده و اثرات گروه

افته الزم است عرض از مبداهاي براي برآوردهاي انجام ي

 مختلفی لحاظ گردد.
 

آزمون هاسمن براي تشخیص استفاده از اثرات  -4جدول 

  ثابت در مقابل اثرات تصادفی

آماره محاسباتی  احتمال آماره بحرانی

 دو –کی 

 نتیجه آزمون

ها به اثرات گروه 654100/188 00/0 592/12

صورت ثابت 

 هستند

 

شود مقدار ، مالحظه می4ول گونه که در جدهمان

دو  -تر از مقدار آماره کیدو محاسباتی بزرگ -آماره کی

شود. به رد می 0Hفرضیه  ،بحرانی جدول است. لذا

عبارت ديگر اثرات تصادفی ناسازگار بوده و در 

يافته الزم است از روش اثرات ثابت برآوردهاي انجام

برآورد  بر اين اساس الگوي نهايی براي استفاده شود.

 پس از. استهاي مورد بررسی، مدل اثرات ثابت مدل

منظور رفع مشکل بررسی فروض کالسیک به

خودهمبستگی، مدل با استفاده از روش حداقل مربعات 

1تعمیم يافته  (GLS برآورد شده است. با توجه به آماره )

دار و قابل قبول معنی %95آزمون، ضرايب در سطح 

است.  %91مدل حدود  دهندگیاست. قدرت توضیح

از  %91اند بدين معنی که متغیرهاي مستقل توانسته

نوسانات متغیرهاي وابسته را توضیح دهند. مقادير آماري 

F واتسون نیز در سطح قابل قبولی است که  -و دوربین

بر صحیح بودن برآوردها و فقدان خودهمبستگی در 

يج نتا 5اجزاي اخالل تاکید دارد. در ادامه در جدول 

 برآورد مدل نشان داده شده است.

، رابطه مستقیمی بین متغیر 5بر اساس نتايج جدول 

گسترش مالی و رشد اقتصادي بخش کشاورزي وجود 

توان گفت گسترش و دارد. در تبیین اين نتیجه می

گذاري و در نهايت، تسريع سرمايه باعثتوسعه مالی 

ه و لذا توسع شود.می کمک به رشد و توسعه اقتصادي

گسترش بازارهاي مالی در بخش کشاورزي اين کشورها 

 Hoomani Farahani etاز اهمیتی ويژه برخوردار است )

al, 2018 در واقع، توسعه و گسترش مالی در بخش .)

کشاورزي سبب افزايش سرمايه و منابع مالی در اين 

مالی  تأمینگذاري نیز شود، با افزايش سرمايهبخش می

ان خواهد شد و زمینه براي استفاده از فرآيند تولید آس

شود و اين هاي نوين تولیدي ايجاد میها و روشفناوري

کند. نتايج مساله رشد بخش کشاورزي را فراهم می

گر آن است که بین متغیر آزادي اقتصادي و رشد بیان

دار اقتصادي بخش کشاورزي نیز رابطه مستقیم و معنی

توان گفت يکی از ه میوجود دارد. در تبیین اين نتیج

مقوالت مهم در اقتصاد کشورهاي خاورمیانه، نگرانی از 

آن  تأثیروارد شدن به اقتصاد جهانی و آزادي اقتصادي و 

                                                                                  
1 Generalized Least Squares 
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 ويژه بخش کشاورزي هاي اقتصادي بهبر رشد بخش

اي تجارت، الگوهاي پردازهنظريه 1990باشد. در دهه می

ها آزادسازي اند که بر اساس آنه کردهمختلفی را اراي

اي، هاي واسطهاقتصادي با افزايش تنوع و کیفیت نهاده

انتقال و گسترش دانش، آثار يادگیري از طريق عمل و 

کند. افزايش اندازه بازارها رشد اقتصادي را تحريک می

کنند که آزادسازي اقتصاد بینی میالگوهاي مذکور پیش

ادي وري آثار مثبتی بر رشد اقتصاز طريق رشد بهره

دارد. از زمان آدام اسمیت، اقتصاددانان درباره آثار مثبت 

اند، آزادي اقتصادي بر نرخ رشد اقتصادي آگاهی داشته

هاي اقتصادي، آزادي اقتصادي منجر به طبق نظريه

توزيع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد 

شود. در يک اقتصاد باز از هاي مختلف اقتصاد میبخش

تري دسترسی بازارهاي بزرگ ها بهکه بنگاه ايیآنج

انگیزه و امکان بیشتري دارند تا با استفاده از  ،لذا دارند؛

ابتکارات و اختراعات بتوانند از منابع تولید انبوه بهره 

 ببرند.

 
 متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته )رشد تولیدات بخش کشاورزي( تأثیرنتايج برآورد  -5جدول 

 داريمعنی تیآماره  ضرايب متغیرها

FD 39/0 30/3 0041/0 
EF 42/0 06/3 0033/0 
L 31/0 34/5 000/0 
K 12/0 11/4 000/0 
    

R2=0/91 

DW 31/2=  

F 88/273=  

 

دهد آزادي بخش مهمی از مطالعات نشان می

هاي داخلی را در معرض رقابت قرار اقتصادي، وقتی بنگاه

ها شده و کارايی تمام بنگاه هادهی آندهد، باعث نظممی

وري، دهد و به اين ترتیب با افزايش بهرهرا افزايش می

يابد و با اين افزايش ها نیز افزايش میصادرات آن

 & Koningsشود )ها نیز بیشتر میاحتمال بقاي آن

Xavier, 2002 آزادي اقتصادي در بخش کشاورزي .)

در  ممکن است امکان دسترسی به بازار کشورهاي

اندازهاي صادراتی را خاورمیانه را افزايش دهد و چشم

براي بسیاري از کاالهاي کشاورزي بهبود بخشد. کاهش 

ها ممکن است به حمايت از بخش کشاورزي و يارانه

ها در بازارهاي جهانی بیانجامد. اين عوامل افزايش قیمت

اي براي تولید مواد غذايی در مدت احتماال انگیزهدر میان

-دنبال آن کاهش واردات موادشورهاي خاورمیانه و بهک

-توان انتظار داشت افزايش قیمتغذايی خواهد بود. می

هاي جهانی کاالهاي کشاورزي منافع خالصی براي 

کشورهاي خاورمیانه داشته باشد. اما توزيع اين منافع 

تواند در هر يک از اين کشورها متفاوت باشد. شايد می

اند دچار که دچار کمبود مواد غذايیدرآمد کشورهايی 

افت شود، چرا که مجبورند براي واردات مواد غذايی 

بهاي بیشتري بپردازند. بنابراين، بايد مواظب بود که 

منافع اين کشورها در فرآيند آزادي اقتصادي کشاورزي 

ويژه ايران بايد حفظ شود. کشورهاي خاورمیانه و به

دي اقتصادي کشاورزي در متوجه باشند که در فرآيند آزا

جهت نوسازي بخش کشاورزي در مدت معین، به 

هاي تشويقی انگیزش مداومی احتیاج است. سیاست

کشورها خاورمیانه با باز کردن اقتصادهاي خود، نه تنها 

موجب انتقال کاالها، خدمات و منابع مالی کشورهاي 

شوند؛ بلکه همچنین، آثار صنعتی به کشورهاي خود می

ها و الگوهاي مصرف اي حاصل از انتقال فناوريتوسعه

هاي بیشتري کنند. و ظرفیتاين کشورها را نیز وارد می

براي تولید فرآيندهاي کشاورزي ايجاد، و بدون کاهش 

 & Pingaliها را صادر کنند )مصرف داخلی، مازاد آن

Sringer, 2004 رابطه نیروي 5(. بر اساس نتايج جدول ،

رشد اقتصادي بخش کشاورزي مستقیم  کار و سرمايه با

 توان گفت کهدار است. در تبیین اين نتیجه میو معنی
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 او مهارتی و فکري هايتوانايی و نیروي کار کشاورزي در

 به توانمی را پارادايم اين .روندمی شماربه هدف و وسیله

 که شولتز انسانی نیروي توانمندسازي نظريه در وضوح

 توانمندي. کرد مشاهده است تهياف جهانی مقبولیتی

 سرمايه نام به ارزشی با نهاده پیدايش سبب هاانسان

 در منابع بهینه استفاده توانايی هم که شودمی انسانی

 ايجاد را جديدي شرايط است قادر هم و دارد را اختیار

 خلق سازگار و جديد هايتکنولوژي آن در که نمايد

 اهمیت کشاورزي عهتوس در مؤثر عوامل بررسی در. شوند

 وي تولیدي و فکري هايتوانائی و انگیزه ،نیروي کار

 کشاورزي يک دربنابراين،  .گیردمی قرار توجه محور

نیروي  آن زيربناي که آيدمی پديد شرايطی يافته توسعه

-مهم از يکی سرمايه(. Becker et al, 2001کار است )

 نقشی نهاده اين، لذا .آيدمی بشمار تولید هاينهاده ترين

 در و اقتصادي هايفعالیت تولید سطح افزايش در بسزا

 رو،اين از. دارد تولید عوامل ديگر وريبهره افزايش ،نتیجه

 عامل کشاورزي، بخش رشد براي مهم عوامل از يکی

 و رشد عنصرکلیدي يک عنوانبه گذاريسرمايه و سرمايه

 (. Shahbazi & Saeidpour) باشدمی توسعه
 

 گیری و نتیجهبحث 

توسعه مالی و آزادي  تأثیرهدف از انجام اين مطالعه 

اقتصادي بر رشد تولیدات کشاورزي )مورد مطالعه: 

 2006-2017منتخب کشورهاي خاورمیانه( طی دوره 

دار توسعه مالی و بود. نتايج حاکی از رابطه مثبت و معنی

اين نتايج با نتايج رشد تولید بخش کشاورزي بود. 

و  Caldron & Liu (2003) ،Bojanic (2012) همطالع

Chen et al (2013)  .در اين راستاهمخوانی دارد، 

ويژه هگردد کشورهاي خاورمیان و بپیشنهاد می

 فضاي ايجاد مانند هايیجمهوري اسالمی ايران با اقدام

 درست انتخاب کشورها، اين بانکی سیستم در رقابتی

-بخش بین مالی بعمنا مطلوب وام، تخصیص متقاضیان

 رشد زمینه ها،بخش ساير و کشاورزي گوناگون هاي

 در مهم هايبخش از يکی عنوان به بخش کشاورزي

 و بهبودشود.  فراهم کشورها، اقتصادي رشد به رسیدن

اين  فعال نقش کردن ايفا منظوربه مالی بخش توسعه

 بهینه تخصیص نیز و اقتصادي رشد يندفرآ در بخش

 ،رسد. بنابراينزم و ضروري به نظر میمالی ال منابع

شود دولت نظام بانکی را تقويت کرده تا از اين توصیه می

طريق به تخصیص بهینه منابع مالی کمک کند و منابع 

بخش  مولد گذاري سرمايههاي طرح سمت به بیشتر مالی

 سوق داده شوند.

نتايج نشان داد که متغیر آزادي اقتصادي رابطه 

اري با رشد تولیدات بخش کشاورزي دمثبت و معنی

، Amiri et al (2019)اين نتیجه با نتايج مطالعات دارد. 

Aisen & Veiga (2011) ،همخوانی دارد. بنابراين 

یري منافع شخصی، افزايش دولت، پیگ تصديکاهش 

شود پیشنهاد میدر اين راستا، . شودوري توصیه میبهره

ها از يک طرف و با کاهش محدوديت تجاري نظیر تعرفه

در جهت افزايش رشد  ،توسعه صادرات از طرف ديگر

هاي اساسی برداشته شود. اقتصادي بخش کشاورزي گام

هاي ها و توانايیبنابراين با آزادسازي اقتصادي از ظرفیت

عمل آمده و منابع و عوامل موجود، استفاده بهینه به

-ته میتولید نیز با حداکثر کارايی در تولید به کار گرف

شود. کشورهاي خاورمیانه با باز کردن درهاي تجارت و 

افزايش صادارت و واردات از طريق از بین بردن موانع 

توانند رشد بیشتري هاي تجاري میاي و محدوديتتعرفه

در بخش کشاورزي داشته باشند. گسترش ارتباط بخش 

کشاورزي در کشورهاي خاورمیانه با بازارهاي جهانی نیز 

ها را فراهم تر اين بخشند موجبات رشد سريعتوامی

آورد و تحقق چنین اهدافی با رفع موانع صادراتی و 

 ،گردد. همچنینگسترش تجارت جهانی میسر می

هاي تشويقی مناسب در جهت شود سیاستپیشنهاد می

صادرات بیشتر و رفع موانع آزادي اقتصادي و تجارت 

ر اين کشورها مانند کاهش تعرفه براي بخش کشاورزي د

اتخاذ گردد. از آنجا که آزادي اقتصادي يکی ابزارهاي 

جهانی شدن است و فرآيندي است که در جهان، در 

حال گسترش است و تمام کشورهاي جهان مجبور به 

الزم و  ،بنابراين .پیوستن به اين جريان هستند

ها زمینه و شرايط الزم را براي ضروريست که دولت

حول فراهم آورند. در کشورهاي رويارويی با اين ت

در حال توسعه هستند الزم است  خاورمیانه که عمدتاا 

هاي ها در کنار رفع موانع صادراتی و محدوديتدولت

هاي الزم براي بیشتر شدن کارايی بخش تجاري، زمینه

ها در پی رقابت با وجود آورند تا اين بخشهکشاورزي را ب

ناپذير و جبرانکاالهاي جهانی، متحمل ضربه جدي 
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صورت يکباره ها و موانع تجاري بهنشوند. کاهش تعرفه

رو کند، در ممکن است اين بخش را با مشکل روبه

-ها باعث میصورتی که کاهش تدريجی و بلندمدت آن

ها به تدريج خود را با شرايط جديد گردد اين بخش

 در سازگار کرده و به سطح جهانی برسند. کشورهاي

 آمیز،رقابت نقش ايفاي براي مانند ايران ياتوسعه حال

 از را خود کشاورزي محصوالت وريبهره و هامزيت بايد

 بهبود کشت، مناسب الگوهاي در الزم تغییرات راه اعمال

 ديگر بازاريابی و هايکانال ارتقاي تولید، هايفناوري

 ناشی واقعی منافع از تا دهند افزايش تکمیلی راهکارهاي

 منافع از يکی همانا شوند که مندقتصادي بهرهآزادي ا از

 است. کشور غذايی امنیت ثبات و برقراري آن مهم

 گروه محصوالت نسبت صادرات افزايش همچنین،

 صادرات مقدار افزايش زمینه تواندمی کشاورزي کاالهاي

با توجه  فراهم کند. را غذايی مواد کیفیت تولید بهبود و

ا رشد اقتصادي بخش به رابطه مثبت نیروي کار ب

وري تواند بهرهکشاورزي، ارتقاي کیفیت نیروي کار می

نیروي کار را افزايش دهد و بدين ترتیب، بر بازده 

اقتصادي در آينده تأثیر مطلوبی بگذارد. همچنین، 

انباشت سرمايه انسانی از طريق آموزش نقش مهمی را 

در فرآيند رشد اقتصادي بخش کشاورزي دارد. 

دار سرمايه با با توجه به تأثیر مثبت و معنیهمچنین، 

رشد اقتصادي بخش کشاورزي مواردي همچون توجه 

گذاري هاي سرمايهکافی به ايجاد و توسعه شرکت

هاي اعتبارات با و صندوق هاتعاونیکشاورزي، ايجاد 

مشارکت کشاورزان، توسعه بیمه محصوالت کشاورزي 

دم اطمینان، منظور کاستن از زيان مخاطرات و عبه

ريزي درست براي صادرات و واردات محصوالت برنامه

هاي شديد قیمتی کشاورزي براي جلوگیري از نوسان

 گردد.ها پیشنهاد میآن

گیري کرد که بین توسعه توان چنین نتیجهمی

اي تنگاتنگ بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادي رابطه

کی از و نزديک برقرار است. عدم توسعه بخش مالی ي

داليلی است که کشورهاي فقیرتر میل بیشتري به 

کاهش بیشتري در تولید کل خود نسبت به اقتصادهاي 

هاي مالی از دهند. توسعه سیستمتر نشان میپیشرفته

ها و گذارياندازها، سرمايهطريق افزايش سطح پس

سازي بازارهاي مالی کشور منجر به تخصیص متنوع

گردد. تر میرشد اقتصادي سريع ااتر منابع و نهايتمناسب

مردم در اين شرايط به اين بازارهاي اعتماد  ،همچنین

پیدا کرده، ثبات بلندمدت نظام مالی حفظ شده و در 

دهنده نظام مالی مورد اتکا و نهايت، اجزاي تشکیل

گذاري در بخش شوند. از طرفی، سرمايهاعتماد می

گردد، اشغال می کشاورزي، عالوه بر اينکه موجب تولید و

با توجه به ارتباط پسین و پیشین اين بخش با ديگر 

هاي ديگر نیز کمک ها، به رشد و تولید در بخشبخش

-بخش از يکی کشاورزي بخش که اين به توجه کند. بامی

 حال توسعه در کشورهاي در بويژه اقتصاد، مهم هاي

 براي پیشرفت از مقدار آن به هنوز هاآن صنعت که است

 و نرسیده پايدار و اقتصادي مطلوب رشد به يافتن ستد

 اين اشتغال و تولید از توجهی شايان بخش چنین،هم

 اين همکاري موارد از دهد. يکیپوشش می را کشورها

 در تعیین کننده نقشی که است کشاورزي بخش کشورها

 سوي از کند.می ايفا توسعه حال در کشورهاي اقتصاد

 بازار وجود نیازمند بخش کشاورزي پويايی و توسعه ديگر،

 با بايستی کشورها اين رو،اين از است؛ يافته توسعه مالی

 تخصصی، هايگروه از استفاده و مالی گسترش بازارهاي

-کشاورزي، زمینه امور مسئوالن و کارشناسان از متشکل

 وجودهب را بخش اين عملکرد تر بیش چه هر افزايش هاي

 به کمک با تواندمی مالی بازارهايتوسعه  ،آورند. بنابراين

 تولید، عوامل وريبهره افزايش و نیاز مورد سرمايه تأمین

 آن در که اقتصادي گوناگون هايبخش رشد سبب بهبود

 با سوي ديگر، از اما شود، گرفته، صورت مالی توسعه

 کاهش و تورم افزايش سبب پول گردش سرعت افزايش

ي در حال توسعه در کشورها شد. خواهد اقتصاد رشد

ها و بخش کشاورزي از سويی به لحاظ توانمندي

مواد غذايی  تأمینهاي شايان توجهی که در ظرفیت

مردم و تهیه مواد اولیه برخی از صنايع دارد و از سوي 

به دلیل اينکه اين بخش در اين گروه از کشورها  ،ديگر

باشد در حال تبديل شدن از حالت سنتی به تجاري می

اي برخوردار است. اين موضوع موجب یت ويژهاز اهم

هاي اقتصادي تر شدن پیوند کشاورزي و ساير بخشقوي

توان گفت می ،به طور کلیگردد. ن کشورها میدر اي

سازي باعث رشد سريع تجاري در جهان و کاهش جهانی

سويی منافع شود. از هزينه اطالعات و ارتباطات می

اورزي افزايش خواهد بالقوه تجاري مربوط به بخش کش
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يافت و از سويی ديگر توانايی دسترسی به بازارهاي 

-هايی که مزيت نسبی در آنويژه در زير بخشجهانی به

ها وجود دارد، منافع زيادي همچون افزايش مستقیم 

عرصه جهانی دامنه عمل بخش کشاورزي براي رقابت در 

 به همراه خواهد داشت.
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