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 تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد بخش کشاورزی ایران

 

 سمیه حیدرآبادی پور )کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی(

 حسین مهرابی بشرابادی )استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان(

 مهدیس عالم زاده )کارشناس ارشد حسابداری(

 shaeqhsh@gmail.comپست الکترونیک: 

 

 چکیده

بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از بخش های کلیدی مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران بوده است. با توجه به  

های کشاورزی اهمیت این بخش این مطالعه به بررسی  همزمان اثرات آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد زیر بخش

های تابلویی باشد که الگو با استفاده از مدل رشد ارائه شده و دادهمی  1352-1321ایران پرداخته است. دوره مورد بررسی 

براورد گردید. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که دو متغیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری 

 یشتر این بخش را فراهم میبر رشد بخش کشاورزی داشته اند. بنابراین گسترش آزادسازی و ساختار مالی موجبات رشد ب

 نماید.

 

 توسعه مالی، آزادسازی، بخش کشاورزی، داده های تابلویی : کلید واژه ها

 

 مقدمه-1

شود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی رشد اقتصادی یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث می

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی بویژه در کشورهای درحال توسعه، شناخت عوامل موثر بر آن حائز  باالتر برخوردار شوند.

اهمیت می باشد. مطالعات فراوان و درحال گسترشی به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها انجام گرفته 

ای هه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد زیربخشاست که در این تحقیق سعی شده بر نقش و تاثیرگذاری دو متغیر توسع

 کشاورزی پرداخته شود.

کنند. جهت رسیدن به توسعه اقتصادی، توصیه می هایی است که بسیاری از اقتصاددانان درتوسعه مالی یکی از سیاست

رد و ه اقتصادی اشاره کگردد که شومپیتر به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرآیند توسعتاریخچه توسعه مالی به زمانی برمی

گسترش مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست. پس از آن تاکنون توسعه مالی، بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به 
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روی بخش حقیقی اقتصاد است. بر اساس نظر گوید که نظام مالی دنبالهمی 1ه است. جون رابینسوندخود اختصاص دا

 طور خودکار این تقاضا راشود و نظام مالی بهاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی میرابینسون، رشد اقتصادی موجب تق

در  کنند؛گوید: اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عوامل مالی در رشد اقتصادی تاکید میمی 9روبرت لوکاس .کندبرآورده می

. گیرندکنند و اغلب آن را نادیده میر توسعه اظهار تردید میدرپی در مورد نقش نظام مالی دکه، اقتصاددانان توسعه، پیحالی

 (.1911)موتمنی، مطالعات تجربی در کشورهای مختلفی انجام شده است که به رابطه بین بازارهای مالی و رشد توجه دارند

هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث از طرف دیگر رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری نیز از عنوان

اند تحقیقات اقتصادی نشان دادهبرخی های حاصل از آن عقاید مختلفی وجود دارد. در مورد منافع و زیانقرار گرفته است که 

تجاری  اشتن مبادالتالمللی دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر دهر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد بین

 %90 حدودجهان  GDPشود. در حال حاضر سهم تجارت از گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می

های گذشته المللی در دهههای بینها و سازمانبرسد. دولت %10به  9090شود این سهم در سال بینی میاست که پیش

الملل را گسترش دهند. آزادسازی ها و آزادسازی مبادالت، تجارت بینطریق کاهش تعرفه تالش زیادی را انجام دادند تا از

ه های اخیر بالمللی در سالتواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد به همین دلیل توجه بسیاری از مجامع بینتجاری می

 . این بخش معطوف شده است

و اشتغال  های اساسی اقتصاد است و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلیایران از بخش کشاورزی در  از آنجاییکه بخش

تحت تاثیر  تواند. بی تردید تغییرات متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، این بخش را میرا به خود اختصاص داده استکشور 

تجاری و توسعه مالی بر رشد این بخش خود قرار دهند. به همین جهت در این تحقیق به بررسی تاثیر متغیرهای آزادسازی 

 شود. پرداخته می

در مورد مباحث آزادسازی و توسعه مالی مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است که در زیر به مواردی 

 از آن  اشاره شده است.

ریق افزایش سطح  انباشت سرمایه و ( توسعه مالی در کوتاه مدت از ط1212های سنتی مثل مدل رشد سولو )در قالب مدل

 ( بیانگر 1249) 1( و مکینون1249) 9(، شاو1222هم کارایی آن بر سطح تولید واقعی تاثیر می گذارد. مطالعاتی نظیر اسمیت )

 

کند که توسعه مالی اثر قابل توجهی بر رشد ( بیان می1211رابطه مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند. لوکاس )

( انجام شده است با استفاده از اطالعات 1221. همچنین در مطالعه ای که توسط طرابلسی )(1919)احسانی، قتصادی نداردا

کشور درحال توسعه نشان داد که توسعه مالی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است)حقیقی  22

                                                             
1 Robinson 
2 Lucas 
3 E.Shaw 
4 McKinnon,  R I 
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ری در این مورد انجام گرفته است که در زیر به برخی از این مطالعات اشاره (. در ایران نیز مطالعات بسیا1912نیا و همکاران،

 می شود. 

( بیانگر وجود رابطه همگرایی بلندمدت و مثبت بین شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی 1919نتایج تحقیق احسانی )

، 1991-1911ادی ایران طی سال های ( در مطالعه ای تحت عنوان توسعه مالی و رشد اقتص11919در ایران است. نظیفی )

های تجاری و تخصصی به تولید ناخالص برای محاسبه شاخص از نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک

توسعه مالی استفاده کرد. نتایج حاصل از تحقیق وی نشان می دهد که تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران منفی 

 بوده است.

 هایهای خود رگرسیون با وقفهرابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را با استفاده از روشنیز ( 1912ان و همکاران )فروز

مورد بررسی قرار دادند نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی بر رشد  (VDCM)و تابع تجزیه واریانس (ARDL) توزیعی

 های کوتاه مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت بهداری دارد.کششاقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی

الی را نشان لندمدت توسعه مکوتاه مدت و ب توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات

 .دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه مدت آن استمی

( به بررسی تاثیر همزمان سه متغیر توسعه مالی، آزادسازی تجاری و متنوع سازی صادرات بر 1929آذربایجانی و همکاران)

ز روش اقتصادسنجی مبتنی بر داده های پرداختند. ا 1220-9010رشد اقتصادی کشورای عضو گروه دی هشت طی دوره 

تابلویی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات، آزادسازی تجاری 

 و توسعه مالی بر رشد اقتصادی می باشد.

هار چدر این مطالعه از  ایران پرداخته اند ( به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی در1911زمانی و همکاران )

لید از نسبت حجم نقدینگی به تو ندهای توسعه مالی عبارت. شاخصه استدشگیری توسعه مالی استفاده شاخص برای اندازه

ناخالص داخلی، نسبت تفاضل حجم نقدینگی با وجه رایج در جریان به تولیدناخالص داخلی، نسبت اعتبارات اعطایی سیستم 

بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل اعتبارات 

ه منظور بررسی روابط کوتاه مدت و درازمدت بین رشد بخش کشاورزی و شاخص های توسعه مالی، از فرم بآنها پرداختی. 

کردند که نتایج نشان می استفاده  1919-11های سری زمانی تابع لگاریتمی و مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده وداده

 دهد توسعه مالی بر رشد بخش کشاورزی تاثیرگذار می باشد.

نه تاثیر متغیر آزادسازی بر رشد اقتصادی نیز مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته که به برخی از این در زمی

 مطالعات اشاره شده است. 

 

 1211-1220( در مطالعه ای به بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی ترکیه طی دوره 1221قتاک و همکاران )

( اثر آزادسازی 1221ی از اثر مثبت بودن بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است. ساچز و وارنر )پرداختند. نتایج وی حاک

 .(1914)ضیاآبادی،تجاری بر رشد تولید کشاورزی در کشور بوتان را مثبت ارزیابی کردند
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 9010تا  1210ه (، اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشور در حال توسعه بنگالدش بین دور9019)1مانی و همکاران

را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بررسی کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آزادسازی 

 بیشتر تاثیر مطلوبی بر توسعه اقتصادی دارد و منجر به رشد اقتصادی باالتر شده است.

های تجاری و رشد اقتصادی در ایران در چارچوب مدل رشد درونزای سیاست( به بررسی رابطه بین 1912بابازاده و همکاران)

پرداختند. نتایج حاصل، حاکی از آن است که متغیر صادرات حقیقی، نرخ تعرفه وارداتی و سرمایه انسانی  1211لوکاس

 نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی تولید ناخالص داخلی داشته است.

ثر جهانی شدن اقتصاد را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان ( ا1914اسماعیلی و رحمتی )

داد که اقتصاد کشاورزی ایران در بر هم کنش مثبت با اقتصاد جهانی است و لذا این بخش از اقتصاد ایران از فرایند جهانی 

 اثر مثبت می پذیرد.

، رابطه میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و 1383-1350سری زمانی با استفاده از داده های ( 1914کرباسی و پیری )

 -الگوهای هم جمعی یوهانسون را با استفاده از متغیرهای تاثیر گذار بر آن یا تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، 

دار صادرات . بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدادندمورد بررسی قرار  ARDLجوسیلیوس و 

نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه بلند مدت و هم جمعی میان  .شد استفادهکل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی 

متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. در این میان 

ک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان ی

 بدست آمد. 0929دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 

با توجه به بررسی های انجام گرفته و نقش مهم دو متغیر آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی، مشخص شد مطالعه خاصی که  

تاثیر این دو متغیر را به طور همزمان بر رشد زیر بخش های کشاورزی بررسی کند در داخل انجام نگرفته است. از آنجا که در اقتصاد به 

به بررسی همزمان دو متغیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر ی اثر گذار و مهم بر رشد بوده این مطالعه دنبال بررسی متغیرها

ش تواند بر رشد زیربخرشد اقتصادی بخش کشاورزی می پردازد و بررسی می کند که تغییرات این متغیرها چه تاثیری می

 های کشاورزی ایران داشته باشد؟

 

 مواد و روش ها-2

 ( که به صورت 1229) 9تحقیق با استفاده از مدل کینگ و لویندر این 

Y= f(fi, z)                                                                                                                              (1)  

برداری از سایر متغیرهای مستقل مانند  z، متغیر توسعه مالی و fiتولید ناخالص داخلی،  y(، 1تصریح می شود، در رابطه )

 ( تعمیم داده می شود و به صورت 9002) 9شاخص آزادسازی تجاری است. مدل هرزر و لهنمان

                                                             
1 Manni et.al 
2 King  R.G,  Levine  R 
3 Herzer and Lehnman 
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Y= f( k, l, p , fi) (9                                                                                               )                          

 pشاخص توسعه مالی و  fiنیروی کار،  l موجودی سرمایه فیزیکی، kتولید ناخالص داخلی،  yبیان می شود که در آن  

 دانش عمومی است. 

 با استفاده از دو مدل فوق الگوی فوق، الگوی اقتصادسنجی پیشنهادی برای این تحقیق به صورت زیر می باشد:

Y= f( k, l, fi, open)                                                                                                                (9)  

، شاخص درجه openنیروی کار و  lموجودی سرمایه ،  kتولید )زیربخش های بخش کشاورزی به قیمت ثابت،  yکه در آن  

 نیز شاخص توسعه مالی می باشد.fi ن متغیرها برای بخش کشاورزی می باشد و باز بودن اقتصاد، که همه ای

 که مدل در قالب لگاریتمی به صورت زیر استفاده می شود.

lnyt = c + αlnkt + βlnlt + γlnfit + δlnopent + εt                                                              (4) 

 

های مختلفی استفاده شده است که در این تحقیق بر اساس مطالعه لیانگ و تنگ روشبرای محاسبه شاخص توسعه مالی از 

استفاده شده  از شاخص اعتبارات داخلی به تخصیص یافته به بخش خصوصی)کشاورزی( از تولید ناخالص داخلی

 (. 1929است)آذربایجانی و همکاران،

Fi= PRIVATE/GDP                                                                                                       (1)  

PRIVATEاعتبارات تخصیص داده شده به بخش خصوصی = 

 

 که در این مطالعه سعی شده در تحقیق از شاخص  دارد وجودشاخص های زیادی   نیز تجاری آزادسازی شاخص محاسبه برای

مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی بیان شده که رقابت پذیری را نشان   OPENNESSدرجه باز بودن اقتصاد 

 استفاه شده است. (9002 ،دهد)جینمی

ttt GDPMXOPENNESS /][                                                                                 

(2)  

tX، tM   وGDP (.1912، به ترتیب صادرات و واردات و تولید در بخش مورد بررسی هستند)موسوی و صدراالشرافی 

 

 

برای تخمین مدل مورد نظر با توجه به اینکه زیربخش های بخش کشاورزی در نظر گرفته شده اند از روش اقتصاد سنجی با 

استفاده شده است. داده های الزم برای برآورد مدل از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک، سالنامه  1های تابلوییداده

 می باشد. 1919-1921جمع آوری شده است. سری زمانی مورد نظر  FAOهای آمار ی و 

 

                                                             
1 Panel data 
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 دادهای تابلویی-2-1

 به مربوط انفرادی و ثابت اثرات تا گرفته قرار برآورد مورد  تابلویی هایداده از استفاده با سنجی اقتصاد روش به تحقیق مدل

-تحلیل برای عموماً که هاییداده انواع د. برو میان از ناهمگنی اریب و گیرد قرار توجه مورد نیز کشاورزی مختلف زیربخشهای

 واحد تابلویی، هایداده در. تابلویی و مقطعی زمانی، سری هایداده  :باشندمی صورت سه به شوندمی برده کاربه تجربی های

  د.انزمانی و (مکانی)فضایی ابعاد دارای تابلویی هایداده خالصه، طوربه  .شودمی سنجش و بررسی زمان طی یکسان مقطعی

شود. می برطرف اطالعات کمبود مشکل ترتیب بدین که یابدمی افزایش مطلوب، حد تا مشاهدات تعداد روش این کمک با

  .(2:1385ابریشمی،)

های ترکیبی معموالً سه الگو در تخمین دادهقبل از تخمین مدل الزم است تا الگوی مناسب برای تخمین مشخص شود. 

به منظور اینکه مشخص شود کدام روش )مقید، اثرات تصادفی، شوند. )مقید، اثرات تصادفی و اثرات ثابت( در نظر گرفته می

مقید به صورت زیر  Fمقید و هاسمن استفاده می شود. آزمون  Fتر است، از آزمون اثرات ثابت( جهت برآورد مدل مناسب 

 است:

 ها برابر است.عرض از مبدا تمام زیربخش 

 حداقل عرض از مبدا یکی از زیربخش ها با بقیه متفاوت است. 

   (.2003، 1( ارائه شده است )گرین4نیز صورت ) Fآماره آزمون

(4                                                                     ) 

                                                                                 

ضریب تعیین مدل مقید) عرض از مبدا ثابت برای تمام مقاطع(  ضریب تعیین مدل غیر مقید و  که در آن 

 تعداد سال های مورد مطالعه می باشد.  Tتعداد زیربخش ها و  Nاست. 

 شود.آزمون هاسمن نیز به صورت زیر تنظیم می

 بین اثرات تصادفی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد. 

 

 بین اثرات تصادفی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد. 

 ( ارائه شده است:1آماره آزمون نیز به صورت )

                                                             (1) 

 (.9،9001، عالمت واریانس است )وودریجو  REMضریب مدل ، FEMضریب مدل  که در 
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 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل -3

ابتدا به منظور برآورد مدل، الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین مورد آزمون قرار گیرد. زیرا نامایی 

متغیرها چه در مورد سری زمانی و چه داده های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. بدین منظور از  آزمون 

 ( ارائه گردید. 1ی جهت بررسی ایستایی داده ها استفاده شد که نتایج در جدول )لوین، لین و چو مختص داده های تابلوی

 
 ایستایی متغیرهای موجود در مدل  -1جدول

 prob آماره نام متغیر
Y 09/1- 000/0 
K 21/9- 009/0 
L 44/9- 0000/0 

OPENNESS 29/1- 01/0 
Fi 21/1- 01/0 

 ماخذ: محاسبات تحقیق                  

 

های بدست آمده از تحقیق تمامی متغیرهای طی دوره زمانی مورد نظر ایستا می باشند. لذا تمامی متغیرهای بر طبق داده

تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی مانا می باشند. با حصول اطمینان از پایایی متغیرها دیگر نیازی به انجام آزمون همجمعی 

 .نداشته و می توان به انجام برآَورد مدل پرداختو هراس از کاذب بودن رگرسیون وجود 

های تلفیقی از آزمون چاو استفاده شد. فرض صفر این آماره بیانگر انتخاب برای انتخاب بین روش مدل اثرات ثابت و داده

 معنادار به و کامال 10/2در آزمون چاو برابر  Fهای تلفیقی و اولویت آن نسبت به داده های تابلویی است. مقدار روش داده

توان جهت تخمین مدل از روش داده های تابلویی استفاده کرد. سپس جهت انتخاب مدل مناسب از دست آمد. بنابراین می

میان دو روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده گردیده است. در نهایت، با توجه به آزمون هاسمن 

زگاری ضرایب پذیرفت. بنابراین، روش اثرات ثابت نسبت به روش اثرات تصادفی به عنوان توان فرضیه صفر را مبنی بر سانمی

خته باشد، به توجیه مدل تخمینی پرداکه بهترین مدل برای تخمین، اثرات ثابت میشود. با توجه به اینروش کاراتر انتخاب می

 شود. می

 

 های کشاورزیزیربخشنتایج آزمون انتخاب الگو جهت برآورد مدل رشد  -2جدول 

 P-Value مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

F مقید F 10/2 0001/0 

 H 91929 090000 هاسمن

 ماخذ: محاسبات  تحقیق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                              

48 
 

( برآورد شده  است. نتایج GLSبرای اطمینان از رفع هرگونه ناهمسانی واریانس، مدل با استفاده از روش مربعات تعمیم یافته )

 ( ارائه می گردد.9در جدول )حاصل 

 

 برآورد مدل رشد زیربخش های کشاورزی -3جدول

 prob آماره ضریب نام متغیر

C 92/9 19/1 11/0 

K 01/0 11/9 011/0 

L 19/0 94/9 009/0 

OPEN 002/0 10/9 001/0 

Fi 011/0 44/9 001/0 

 -11/0 اثرات ثابت جنگلداری 11/0 اثرات ثابت زراعت و باغبانی

 99/0 ثرات ثابت شیالت 19/0 اثرات ثابت دامپروری

 R= 0/99                   F=3119/1   (0/0000) 
 ماخذ: محاسبات تحقیق

 

مدل برآوردی برازش خوبی دارد و رگرسیون معنی  Fدهد براساس آزمون ( نشان می9نتایح حاصل از مدل تخمینی جدول )  

 شود. درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توجیه می 22دار است و همچنین حدود 

مجموع اثرات ثابت هر زیر بخش با عرض از مبدا کل مدل، عرض از مبدا در هر زیر بخش را به صورت جداگانه می دهد. عرض 

اند که ، مجموع اثرات متغیرهایی را نشان می دهد که بر تولید آن اثر می گذارند، اما در مدل وارد نشدهاز مبدا هر زیر بخش

شوند. برای مشخص کردن اثرات این عوامل از متغیرهای در اصطالح اثرات تکنولوژیکی خنثی )هیکسی( نامیده می

مطالعه با توجه به اثرات ثابت و عرض از مبدا کل مدل  مجازی)اثرات ثابت( مربوط به هر زیر بخش استفاده می شود. در این

 باالتر از سایر زیر بخش ها قرار گرفته است.  11/0زیر بخش زراعت و باغبانی با عرض از مبدا 

 

باشد و بیانگر این است که یک درصد افزایش دار و دارای عالمت الزم میضریب متغیر موجودی سرمایه از لحاظ آماری معنی

 شود.  درصدی رشد بخش کشاورزی می 01/0دی سرمایه،  منجر به تغییر در موجو

بر رشد بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی داشته است.  19/0همچنین متغیر نیروی کار تاثیر مثبت و معنی داری برابر 

 دهد طی دوره مورد بررسی کشش نیروی کار نسبت به کشش سرمایه بیشتر بوده است. نتایج نشان می
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داری بر رشد بخش کشاورزی داشته است به طوریکه یک درصد متغیر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز تاثیر مثبت و معنا

شود که این تغییرات با توجه به ضریب آن  درصدی در رشد بخش کشاورزی می 002/0تغییر در این متغیر منجر به تغییر 

 اندک می باشد. 

ه یک ای کشاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به گونه بر اساس نتایج بدست آمده، بین

درصد تغییر هم جهت در رشد بخش کشاورزی طی دوره مورد  بررسی  011/0درصد تغییر در اندازه این شاخص منجر به 

 شده است. 

 

 نتایج و پیشنهادات -4

های کشاورزی طی دوره زمانی تجاری و توسعه مالی بر رشد زیربخش در این مطالعه به صورت همزمان اثرات آزادسازی

درصد تغییرات متغیر  22با داده های تابلویی بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که حدود  1921-1919

ه و نیروی یوابسته توسط متغیرهای مستقل توجیه شده است. در یک بررسی کلی مشاهده شد که تاثیر متغیر موجودی سرما

کار بر رشد بخش کشاورزی مثبت و معنی دار بوده اما کشش متغیر نیروی کار بیشتر از سرمایه بوده است. این نشان می 

 دهد، ساختار کشاورزی کشور همچنان سنتی و تکنولوژی کاربر بوده است.

موجودی سرمایه در این بخش سبب با توجه به اینکه موجودی سرمایه یکی از مهم ترین نهاده های تولید است. افزایش 

ها، افزایش قدرت رقابت پذیری و همچنین استفاده از تکنولوژی برتر شده و در نتیجه رشد را افزایش افزایش زیرساخت

گذاران به این گزینه بیشتر توجه کرده و با فراهم کردن این مهم زمینه رشد بیشتر این بخش را دهد. الزم است سیاستمی

 .فراهم سازند

در دوره مورد بررسی ضریب سهم تجارت بخش کشاورزی از تولید این بخش به عنوان معیاری برای درجه باز بودن تجاری، 

مثبت و معنادار است که موافق با نظریات و نتایج بدست امده از سایر مطالعات بوده است. اما میزان تاثیرگذاری آن بر رشد 

های باز تجاری اثر  چشمگیری بر تحوالت اقتصادی بخش ر نمی رسد که سیاستبخش کشاورزی اندک بوده است. لذا به نظ

ریزی صحیح و به دنبال آن حجم واردات توان نشان از عدم برنامهکشاورزی در این دوران داشته است که این موضوع  را می

به لحاظ تنوعی که در تولید های اخیر دانست. اما بخش کشاورزی ایران باال و کاهش صادرات این بخش خصوصا در سال

های گوناگون کشاورزی دارد از پتانسیل مناسب و استعداد بالقوه ای برخوردار است که می تواند با آزادسازی بیشتر و  فراورده

 با اجرای سیاست های آزادسازی صحیح و توسعه صادرات، زمینه رشد بیشتر این بخش را فراهم کرد.

 

بت و معنی داری طی دوره مورد بررسی بر رشد بخش کشاورزی داشت. نتایج حاصل از براورد شاخص توسعه مالی نیز اثر مت

نشان داد که گسترش ساختار مالی کشور نقش مهمی در افزایش رشد بخش کشاورزی ایفا نموده است.  لذا با توجه به اثر 

تواند موجب رشد بیشتر این بخش را و یمثبت بازارهای مالی بر رشد بخش کشاوری، گسترش و متنوع سازی این بازارها م

 در نهایت رشد اقتصادی را فراهم آورد. 
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The effect of Financial Development and liberalization on the agricultural 

sector growth 
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Abstract 

 

Agricultural sectors have always considered as a key segment to get attention of expert and 

policy makers. Thus considering the importance of this sector, this study simultaneously 

evaluate and analysizes the effects of Trade liberalization and financial development on the 

growth of Agricultural subdivision. 

There evaluated series of this study is period from 1352 to 1391 and the sample is presented 

due to growth model and evaluated panel data. The result acquired by the estimation Trade 

liberalization and Financial Development has a positive impact on the growth of Agriculture 

section. It shows that expndation of Trade liberalization and Financial Development cause 

the factor development of this section. 
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