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 اثر آزادسازی اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی درکشورهای عضو اوپک

 معصومه نوی: دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان

 روه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی اهوازپور: دکتری اقتصاد کشاورزی، مربی گمیرمهیار میرصالح

  masom.navi@gmail.comپست الکترونیکی:

 چکیده

ها قرارگرفته و نتایج مختلفی را سازی مورد توجه اغلب کشورهای اخیر سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصیدر دهه

و تسریع روند جهانی شدن اقتصاد و پیش  گیری سازمان جهانی تجارتها به دنبال داشته است. همچنین شکلبرای آن

ها افزوده و توجه بیشتر به اثرات آن را ایجاب می کند.  به همین جهت در های عضویت در آن بر اهمیت این سیاستشرط

های عضو اوپک پرداخته شد. بدین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی در کشور

در نظر گرفته  2112-2113های شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج برای ده کشور عضو اوپک طی سال منظور اطالعات

های تابلویی )پانل پویا(، استفاده شده است. نتایج این مطالعه ها از رهیافت دادهشد. در این مطالعه برای برآورد پارامتر

و صادرات رابطه مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی  حاکی از آن است که تغییر در آزادسازی اقتصادی، نرخ ارز

دهد که متغیرهای ابزاری های آزمون سارگان و آزمون آرالنو و باند نشان میکشورهای عضو اوپک دارد. همچنین آماره

 باشند. معتبر و جمالت پسماند فاقد خود همبستگی می

 های تابلوییهای عضو اوپک، دادهآزادسازی اقتصادی، رشد کشاورزی، کشور :واژگان کلیدی
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ای در اقتصاد جهانی داشته است. به های مهم در فرآیند تولید، همواره جایگاه ویژهبخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش

های نفتی دهه هفتاد که منجر به رکود اقتصاد جهان غرب گردید، توجه به بخش کشاورزی و ویژه پس از وقوع شوک

گران اقتصادی قرار های کشاورزی به عنوان یک عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از تحلیلهفرآورد

 گرفت.

شود. رشد کشاورزی به عنوان بستری برای نیل به اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می

تواند به رشد ورزی به طور خاص بر این امر تاکید دارند که کشاورزی میدانان توسعه به طور عام و اقتصاددانان کشااقتصاد

(. امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از 1942و طهرانچیان،  1943اقتصادی کمک کند )ذوقی پور و زیبایی، 

از معضالت اقتصادی از جمله رود. رشد اقتصادی به دلیل این که راه حل بسیاری اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می

گردد، به عنوان یک هدف فقر، بیکاری و توزیع نامناسب درآمدها تلقی گردیده و موجب افزایش رفاه اقتصادی جامعه می

 (.1934ها می باشد )دالوری و بصیری، سیاستی مهم مد نظر دولت

در ماهیت اقتصاد جهانی تجربه کرده است و  ای را در فعالیت اقتصادی وهای اخیر جهان تغییرات قابل مالحظهطی دهه

اند. از اهداف عمده آزادسازی تجاری، جهش رشد اقتصادی الملل به یکدیگر نزدیکتر شدهها از طریق تجارت و امور بینملت

انش و با بهره گیری از منافع ایستا و پویای ناشی از تجارت از طریق تخصیص کارآمد منابع، تشدید رقابت، ارتقای جریان د

 (.1945گذاری و در نهایت رشد سریع انباشت سرمایه و پیشرفت فنی است )ابریشمی و همکاران ، سرمایه

های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی برنامه

د است پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده که اقتصاد ملی بستگی داشته و متاثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصا

های (. در جهان امروز با وجود وابستگی1934کشورهای درحال توسعه تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارد )مریم صیدالی،

تکیه بیش از حد متقابل، رشد و توسعه در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی 

های اقتصادی از جمله بخش کشورهای عضو اوپک به صادرات نفت )تک محصولی بودن( موجب گردیده است، کلیه بخش

کشاورزی این گروه کشورها با توجه به درآمدهای حاصل از نفت، به واردات کاال و محصوالت کشاورزی از خارج متکی باشند 

بی را نداشته باشند. امروزه تاثیر و اهمیت بخش کشاورزی و نقش آن در اقتصاد و در بخش کشاورزی عملکرد چندان مناس

های مختلف اقتصادی کشورها به کشاورزی، واقعیتی است که اگر مورد بی کشورها بر کسی پوشیده نیست و نیاز بخش

ورزی در اقتصاد فعلی توجهی قرار بگیرد لطمه بزرگی بر روند رشد و توسعه کشورها خواهد زد. قبول اهمیت بخش کشا

های ارزی حاصله از آن و استفاده از تولیدات این بخش برای مصرف داخلی، ضرورت آینده کشور و نیاز ضروری به درآمد

نماید و تحقق توسعه پایدار، در گرو آن است که تولید و بهره برداری از منابع همراه توجه بخش کشاورزی را امری مسلم می

 ظیر تکنولوژی، منابع انسانی، منابع مالی و... به طور هماهنگ باشد.  ها نبا سایر نهاده

باشد از این رو ها میترین اهداف دولتدستیابی به رشد اقتصادی و تالش در جهت کاهش نوسانات اقتصادی از اصلی

اقتصادی برخوردار است.  توانند این دو هدف را تحت تاثیر قرار دهد، از اهمیت زیادی بین محققانشناسایی اهدافی که می

تواند منجر به رشد اقتصادی گردد مورد توجه فراوانی قرارگرفته در ادبیات اقتصادی آزادی اقتصادی به عنوان عاملی که می

های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند )رحمانی و و مطالعات زیادی چگونگی اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فعالیت

تواند وابستگی شدید به درآمدهای های اقتصادی میباتوجه به این که بخش کشاورزی با داشتن مزیت (.1937همکاران، 
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گیری سازمان جهانی تجارت و تسریع روند جهانی نفتی را در کشورهای صادر کننده نفت کاهش دهد و همچنین شکل

صادی و رشد بخش کشاورزی این گروه کشورها های گذشته، ضرورت انجام مطالعاتی را در زمینه آزادسازی اقتشدن در دهه

 به وجود آورده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر آزادسازی اقتصادی با رشد بخش کشاورزی ده کشور از دوازده کشور عضو اوپک برای دوره 

های مورد های آماری کشورهای لیبی و عراق از فهرست کشورمی باشد. باتوجه به کامل نبودن داده 7417-7441زمانی 

ی ده در این پژوهش برای محاسبه آزادی اقتصادی از شاخص بنیاد هریتیج که حاصل میانگین سادهاند. بررسی حذف شده

ای میان صفر و صد است، استفاده شده است. این شاخص زیر شاخص محاسبه شده از سی و چهار شاخص و دارای دامنه

گیرد. ده شاخص که در محاسبه آزادسازی اقتصادی راقتصادی را دربر میدامنه وسیعی از متغیرهای مختلف اقتصادی و غی

مالیاتی، مخارج دولت، آزادی  آزادی اند عبارتند از: حقوق مالکیت، آزادی از فساد،بنیاد هریتیج مورد استفاده قرار گرفته

مالی. در شاخص آزادسازی اقتصادی  گذاری، آزادیکسب و کار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه

 هر ده عامل فوق از اهمیت و وزن یکسانی بر سطح آزادی هر کشور برخوردار هستند.

 مروری بر مطالعات پیشین

تاثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب » ای با عنوان ( در مقاله7415آبادی و بهاری )شاه

به بررسی تاثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد این کشورها  7417-1336طی دوره « ال توسعه توسعه یافته و درح

های پانل پویا اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص آزادی برای داده GMMپرداخته است. برای این منظور با استفاده از روش 

لعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطا

  متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.  

اثرآزادسازی تجاری و تنوع صادراتی بر نوسانات رشد کشاورزی با » ( در پژوهشی با عنوان7415پور و همکاران )میرصالح

به بررسی اثر دو سیاست آزادسازی تجاری و تنوع صادراتی در نوسانات  رشد کشاورزی با  « GMMتفاده از روش اس

-پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که این دو سیاست باعث کاهش نوسانات رشد کشاورزی میGMM استفاده از روش 

اند. آماره تری دارد که به عنوان اثر متقابل درمدل بیان شدهشوند و هنگامی که این دو سیاست با هم انجام شوند تاثیر بیش

دهد که هیچگونه تفاضلی در باند نشان می –های ابزاری معتبر هستند و آزمون آرالنودهد که متغیرآزمون سارگان نشان می

 همبستگی اول و دوم وجود ندارد.

درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات غیر نفتی کشور های  ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی1937شبگردزاده )

صادرکننده نفت اوپک پرداخته است. در این پژوهش صادرات غیر نفتی به صورت تابعی از متغیرهای نرخ ارز ، تولید 

اثرات های تلفیقی و مدل ناخالص داخلی، سرمایه گذاری داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شد و از روش داده

استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و ضعیف اثر باز بودن اقتصاد بر صادرات  7414-1333های ثابت طی سال

 باشد.  غیر نفتی این گروه از کشورهاست و دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی بی معنی می
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به مقایسه کشور هند در دوره « آزادسازی اقتصادی و کشاورزی هند » ای با عنوان عه( در مطال7443)1بهاال، گورمال سینگ

( پرداخته است. نتایج 1334-1339تا  7449-7446( و پس از اصالحات )1344-1349تا  1334-1339قبل اصالحات )

رعت در نرخ بازدهی این مطالعه نشان دهنده این است که اصالحات همانند سایر کشورها در هند نیز باعث کاهش س

محصوالت و تولید کل کشاورزی شده است. این پژوهش همچنین درباره تغییرات الگوی برداشت در منطقه مورد بررسی 

های دولت برای تنوع بخشیدن به رغم تالشکند که نتیجه این بحث نیز کاهش تغییرات برداشت محصول علیبحث می

 کشاورزی شکست خورده است. 

به مطالعه « های آزادی اقتصادی و خصوصی سازی بررسی اثر سیاست» ای با عنوان( در مطالعه1944کاران )خلیلیان و هم

سازی متغیرهای مورد بررسی از مدل رشد خان و رشد بخش کشاورزی ایران پرداخته است. در این پژوهش برای الگو

( استفاده شد. نتایج بدست آمده از ARDLای گسترده )رینهارت و برای برآورد معادالت از روش الگوی خود توضیح با وقفه

 باشد.های تعدیل بر رشد بخش کشاورزی میاین پژوهش نشان دهنده اثر مثبت سیاست

ای مثبت وجود دارد. دهد که بین آزادسازی اقتصادی و رشد بخش کشاورزی رابطههای انجام شده نشان مینتایج پژوهش

مطالعات انجام شده در این مطالعه نیز رابطه آزادی اقتصادی با رشد بخش کشاورزی مثبت  رود براساسبنابراین انتظار می

 دار باشد. ومعنی

 روش و داده ها

ها و همبستگی بین متغیرهای های اقتصاد سنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون زا بودن شاخصیکی از روش

های تابلویی پویا است. روش اقتصاد ( داده GMM های تعمیم یافته )اساسی و توضیحی، تخمین مدل با استفاده از گشتاور

سنجی که در اکثر تحقیقات اقتصادی برای حل این مشکل به کار رفته است استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات 

زا بودن کل درونباشد. الزمه استفاده از این روش یافتن متغیر ابزاری مناسب برای رفع مش( می2SLSدو مرحله ای )

هایی همانند دشوار بودن، یافتن متغیر ابزاری مناسب و محدود بودن این متغیرهای اساسی است اما این روش با محدودیت

خطی را در باشد. همچنین این روش نمی تواند مشکل همبستگی بین متغیرهای توضیحی را حل کرده و همنوع متغیرها می

هایی همانند لحاظ نمودن ناهمسانی فردی پنل دیتای پویا مزیت GMMد. به کار بردن روش ببرمدل کاهش داده یا از بین

تر، با کارایی باالتر های دقیقهای مقطعی است که نتیجه آن تخمینهای موجود در رگرسیونو اطالعات بیشتر، حذف تورش

رود که تعداد متغیرهای برش ر میپنل دیتای پویا زمانی به کا GMMبود. روش  خواهد GMMخطی کمتر در و هم

گونه ( که در بحث این تحقیق نیز این7415( )میرصالح پور، N>T( باشد )Tها )( بیشتر از تعداد زمان و سالNمقطعی )

 است یعنی تعداد کشورها از تعداد زمان بیشتر است.

 ها و اطالعات آماریمعرفی مدل تحقیق و داده

                                                           
1 - G s bhalla , gurmail singh 
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سی رابطه آزادسازی اقتصادی بر عملکرد بخش کشاورزی در کشورهای عضو اوپک در دوره مدل تجربی این مطالعه برای برر

  به شکل زیر تصریح شده است : 7417-7441زمانی 
           

(1)   

( است و متغیرهای مستقل توضیحی عبارتند از: لگاریتم آزادی LYدر این مدل متغیر وابسته رشد بخش کشاورزی )

( و لگاریتم LREER(، لگاریتم نرخ ارز واقعی موثر )LIM(، لگاریتم واردات )LEX( ، لگاریتم صادرات )LEF)اقتصادی 

 tنشان دهنده  مقاطع کشورها و اندیس  iباشد. اندیس جمله اخالل مدل می i,tε( است همچنین LTOTرابطه مبادله )

 باشد.نشانگر سال می

های تابلویی کشورهای منتخب صادر زادی اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی از دادهدر این مطالعه به منظور بررسی رابطه آ

استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این مطالعه براساس  7417-7441کننده نفت عضو اوپک طی دوره زمانی 

کشاورزی کشورهای ها در تجارت خارجی بخش کشاورزی انتخاب گردیده است. برای محاسبه رشد بخش اهمیت ونقش آن

از ارزش افزوده کشاورزی و برای محاسبه رابطه مبادله از شاخص قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی به  مورد بررسی

 ( استفاده شده است.41قیمت وارداتی محصوالت کشاورزی )حسینی و سیدی، 

(7)         

قیمت کاالی وارداتی است. بهبود رابطه مبادله بیانگر آن است که یک کشور با  قیمت کاالی صادراتی و  که درآن   

تری از واردات را به دست آورد و تنزل آن مبین آن است که با صدور مقادیر مشخصی از محصوالت می تواند حجم بیش

انتظار بر آن است که ضریب این  صدور مقادیر مشخصی از کاال حجم کمتری از واردات به دست خواهد آورد. بنابراین

 شاخص در رگرسیون منفی باشد.

 هاداده

بار کشاورزی، بانک جهانی، آنکتاد و بنیاد هریتیج و  های سازمان خوارهای مورد نیاز در این پژوهش از سایتآمار و داده

رات متحده عربی و ونزوئال در دوره زمانی برای ده کشور الجزایر، آنگوال، اکوادور، ایران، کویت، نیجریه، قطر، عربستان، اما

های سنتی اقتصاد سنجی مبتنی بر فرض ایستا بودن متغیرهاست. جمع آوری شده است. به کارگیری روش 7441-7417

بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن پدیده رگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو، ابتدا الزم است که ایستایی متغیرها مورد 

و آزمون قرار گیرد، اگر در تخمین مدل اقتصاد سنجی متغیرها ایستا نباشند، رگرسیون برآورد شده کاذب بوده و  بررسی

ها می توان های خاص این نوع از دادههای تابلویی از آزمونقابل اعتماد نخواهد بود. برای بررسی پایایی متغیرها در داده

کاربرد بیشتری در ( که IPS) 7( و ایم پسران شینLLC) 1چوو لینو لوینهای استفاده کرد. در این مطالعه از آزمون

مورد بررسی   6ها از طریق نرم افزار ایویوزشود. بررسی آزمونهای ترکیبی دارند استفاده میبررسی ایستایی متغیرها در داده

 گیرد.قرار می

                                                           
1 -Levin And Lin And Chu 
2 -Im And Pesaran And Shin 
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برای هر متغیر است، چنانچه احتمال محاسبه شده کمتر نشان دهنده وجود ریشه واحد  0Hکه آزمون فرضیه به اینباتوجه

( 7( و )1شود، نتایج آزمون ایستایی متغیرها در جداول )از پنج درصد باشد، فرضیه وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد می

  نشان داده شده است.

 نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لوین و لین و چو -(1جدول)
 

 

 

 

یی آزمون ایستا نتایج   -(2جدول)
متغیرها به روش  ایم پسران شین

 

 

 

 

 

 

 

 

در سطح ایستا چو همه متغیرها در آزمون لوین ولین و( 1شود که در جدول )جه به نتایج آزمون ریشه واحد مشاهده میبا تو

درآزمون ایم پسران شین بجز متغیر آزادسازی اقتصادی که در سطح ایستا شده سایر متغیرها در ( 7و در جدول )هستند 

 گردد.مون همجعی بررسی میاند بنابراین آزحالت تفاضل مرتبه اول ایستا شده

 آزمون همجمعی 

هستند در گام بعدی به وجود رابطه تعادلی بلند  I(0)اگر نتایج ریشه واحد داللت بر این امر باشد که بعضی از متغیرها 

ها و واریانس جمالت خطای پانلی از آزمون هم پردازیم. با توجه به وجود ناهمگنی در پویاییمدت در بین متغیرها می

کنیم. در سازد استفاده میهای پانل فراهم میجمعی معرفی شده توسط کائو که امکان بررسی چنین ناهمگنی را در مدل

 ( داللت بر عدم همجمعی میان متغیرهای موجود در مدل دارد. 0Hاین آزمون فرضیه صفر )

گردد، براساس نتایج ارائه شده در همانطور که مالحظه می نتایج همجمعی آزمون کاو در جدول ذیل آورده شده است.

 شود. جدول مذکور، همجمعی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل پذیرفته می

 ایستایی یا ناایستایی احتمال ناماره آزمو متغیر

LY 25469/5- 4444/4  ایستاI(0) 

LEF 17131/4- 4444/4  ایستاI(0) 

LEX 45911/7- 4741/4  ایستاI(0) 

LIM 73133/1- 4444/4  ایستاI(0) 

LREER 27529/5- 4444/4  ایستاI(0) 

LTOT 45496/7- 4477/4  ایستاI(0) 
 ایستایی یا ناایستایی احتمال اماره آزمون متغیر

LY 17/9- 44/4  ایستاI(1) 

LEF 13/1- 41/4  ایستاI(0) 

LEX 75/9- 44/4  ایستاI(1) 

LIM 97/1- 43/4  ایستاI(1) 

LREER 47/7- 47/4  ایستاI(1) 

LTOT 94/9- 44/4  ایستاI(1) 
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 نتایج آزمون همجمعی متغیرها به روش کائو -(9جدول)                               

 تلفیقی ADFآماره 

 وقفه عرض از مبدأ

 احتمال آماره آزمون
1 

93/5- 44/4 

 

 

 آزمون چاو

 ابتدا چاو، برای آزمون .شودمی انتخاب مدل نوع ) هاسمن و چاو( تشخیصی هایآزمون از استفاده با ابتدا مدل برآورد برای

 حداقل روش از استفاده لیمر F آماره اساس بر داده انجام را چاو آزمون سپس. است شده زده تخمین زمانی ثابت اثر مدل

 .است ( آمده5جدول) در خالصه صورت به آزمون شد. نتایجخواهد رد دهش تجمیع مربعات

 آزمون چاو برای تشخیص الگوی داده های ترکیبی با تلفیقی -(4جدول )                 

 آزمون اثرات ثابت چاو
 نتیجه سطح معنی داری F مقدار محاسبه شده

 0Hرد  44/4 13/5

به بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شده است.  GMM در این مطالعه با استفاده از روش

 ( ارائه شده است. 1نتایج بدست آمده در جدول )

 نتایج مدل برآورد شده -(3جدول )                                             

 احتمال Tآماره  ضریب متغیر توضیحی

1-tLY 43/4 24/1 44/4 

2-tLY 41/4 61/19 44/4 

LEF 73/4 74/7 47/4 

LEX 34/4 14/7 49/4 

LIM 43/4- 44/7- 49/4 

LREER 14/4 41/7 45/4 

LTOT 43/4- 14/7- 49/4 
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باشند به نحوی که دار میتوان بیان کرد که تمامی متغیرها در مدل معنی( می9بر اساس نتایج بدست آمده در جدول )

دار درصد معنی 33دار و متغیر رشد با وقفه دوم در سطح اطمیناندرصد معنی 34مینانمتغیر رشد با وقفه اول در سطح اط

 است. این نشان دهنده اثرگذاری مثبت این متغیر است یعنی گذشته این متغیر بر دوره جاری آن اثر مثبتی دارد.

باشد به طوری دار میمعنی درصد 31شاخص آزادی اقتصادی تاثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد و در سطح اطمینان 

یابد. شاخص آزادی اقتصادی درصد رشد بخش کشاورزی افزایش می 7/4که با افزایش یک واحد در آزادی اقتصادی 

توان گفت بهبود آزادی اقتصادی موجب ایجاد رقابت در تغییرات همسویی با رشد بخش کشاورزی دارد به طوری که می

شود و در باشند، باعث افزایش تولید و افزایش صادرات میکه دارای مزیت نسبی می گردد و در محصوالتیسطح جهان می

 نهایت رشد بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت. 

باشد به دار میدرصد معنی 31متغیر صادرات کشاورزی تاثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد و در سطح اطمینان 

یابد. متغیر واردات درصد افزایش می3/4ت کشاورزی رشد بخش کشاورزی طوری که افزایش یک درصدی در صادرا

باشد به طوری که با یک دار میدرصد معنی 31کشاورزی تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی دارد و در سطح اطمینان 

ادرات یابد رشد بخش کشاورزی تغییرات همسویی با صدرصد رشد کشاورزی افزایش می 4/4درصد کاهش در واردات 

های نسبی در این تواند با درنظر گرفتن مزیتکشاورزی این گروه کشورها دارد، به این معنی که رشد بخش کشاورزی می

بخش و حمایت از این بخش زمینه افزایش صادرات را فراهم نماید. با توجه به رابطه مثبت متغیر صادرات با رشد بخش 

کشاورزی در این گروه از کشورها ، افزایش صادرات و کاهش واردات تاثیر کشاورزی و رابطه منفی واردات با رشد بخش 

 داری بر  رشد بخش کشاورزی دارد.مثبت و معنی

باشد. به دار میدرصد معنی 31اثر متغیر نرخ ارز واقعی موثر اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد و در سطح اطمینان 

 دهد.درصد افزایش می 1/4ثر رشد کشاورزی را طوری که افزایش یک درصد نرخ ارز واقعی مو

-دار میدرصد معنی 31متغیر رابطه مبادله اثر منفی بر رشد بخش کشاورزی این گروه کشورها دارد و در سطح اطمینان 

 دهد.درصد افزایش می4/4باشد، به طوری که کاهش یک درصد در رابطه مبادله ، رشد کشاورزی را 

 ( ارائه شده است. 6دل نیز در جدول )های آماری منتایج آزمون

 های آماری برآورد شدهنتایج آزمون -(6جدول )                                   

 های آماریآزمون
 

 آزمون آماره احتمال

4444/1 992241/1 Sargan Test  

6714/4 54265/4 Arellano-Bond Test for AR(2)  

           

 صفر دارد. فرضیه قرار مناسبی وضعیت در آماری هایشاخص نظر از برآورد شده مدل که دهدمی ننشا (5)جدول نتایج
 معتبر برآوردی مدل شده در استفاده ابزاری متغیرهای که گفت توانمی رو این از و کرد رد تواننمی را سارگان آزمون
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بر آزمون آرالنو و باند مبنی صفر همچنین فرضیه .رددا داللت ابزارها بودن معتبر بر سارگان آزمون صفر فرض زیرا هستند

 .ندارد وجود دوم درجه همبستگی از برآوردی خود مدل در کرد، به عبارتی رد تواننمی را دوم مرتبه خودهمبستگی نبود

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

ه بررسی اثر آزادسازی اقتصادی با آزادی اقتصادی تاثیرات شگرفی بر رشد بخش کشاورزی دارد. در این راستا این پژوهش ب

با استفاده از روش گشتاورهای  7417-7441رشد بخش کشاورزی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک برای دوره زمانی 

( پرداخته است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش ، از میان متغیرهای مورد استفاده در GMMتعمیم یافته پویا )

داری بر رشد بخش کشاورزی هستند. قتصادی ، صادرات کشاورزی و نرخ ارز دارای اثر مثبت و معنیمدل ، آزادسازی ا

داری  بر رشد بخش کشاورزی هستند. به طور کلی نتایج این واردات کشاورزی و رابطه مبادله نیز دارای تاثیر منفی و معنی

رقابت و بهبود رشد کشاورزی در این گروه کشورها دهد که ارتقای شاخص آزادی اقتصادی موجب ایجاد پژوهش نشان می

گذاری در این بخش، افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی این بخش ) مثبت تواند باعث افزایش سرمایهگردد که میمی

دهد که متغیر شدن تراز تجاری کشاورزی ( و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و... گردد. همچنین نتایج نشان می

اند که رشد صادرات و کاهش واردات داری دارد. برخی بر این عقیدهادرات بر رشد بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنیص

تواند رشد کشاورزی را به همراه داشته باشد زیرا ارتباط بیشتر این گروه کشورها با اقتصاد جهانی و گسترش روابط می

ها از مزیت نسبی برخوردار هستند در رات محصوالتی شوند که در آنتواند موجب تولید و صادتجاری در سطح جهانی می

گردد. همچنین نتیجه افزایش صادرات منجر به، افزایش انگیزه تولید برای تولیدکنندگان داخلی این گروه کشورها می

ییرات تکنولوژی، تواند منجر به تغارتباط و تماس بیشتر با رقبای خارجی به دلیل به وجود آمدن یک فضای رقابتی می

های بهتر تولید، بهبود دانش مدیریت و درنهایت رشد تولید و رشد کشاورزی تولید، به کارگیری روشهایکاهش هزینه

 گردد.

داری دارد. با توجه به مطالعات انجام شده درخصوص تاثیر نرخ متغیر نرخ ارز با رشد بخش کشاورزی رابطه مثبت و معنی

تواند منجر به تقویت و گسترش صادرات توان گفت افزایش نرخ ارز میت و رشد کشاورزی میارز بر صادرات و واردا

 محصوالت شده و باعث افزایش درآمد کشاورزان ، افزایش تولید و در نهایت افزایش رشد کشاورزی گردد.

دله بیانگر نسبت قیمت کاالی داری دارد. رابطه مباهمچنین متغیر رابطه مبادله با رشد بخش کشاورزی رابطه منفی و معنی

باشد. با توجه به این که در دوره مورد مطالعه صادرات این گروه کشورها به درآمدهای نفتی صادراتی به کاالی وارداتی می

های مختلف با نوساناتی همراه بوده است که این نوسانات قمیت صادرات و واردات این های آن در دورهوابسته بوده و قیمت

شورها را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین به دلیل تغییرات ایجاد شده در میزان صادرات و ورادات گروه ک

 ها بر رشد کشاورزی اثر منفی داشته است.رابطه مبادله دچار نوساناتی شده که این نوسان

های زیر برای کشورهای عضو اوپک ارائه توصیهدرنهایت با توجه به نتایج بدست آمده و در راستای افزایش رشد کشاورزی 

هایی همگام با سیاست توان با اجرای سیاستگردد. با توجه به تاثیر مثبت آزادی اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی، میمی

آزادی اقتصادی به تقویت و ارتقای رشد بخش کشاورزی که در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشورها و رهایی از وابستگی 
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به درآمدهای نفتی است دست یافت. با توجه به اثر مثبت صادرات بخش کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی و اثر منفی 

هایی بر اساس مزیت نسبی به منظور کنترل واردات و بهبود توان سیاستواردات کشاورزی بر رشد  بخش کشاورزی می

ه کشورها به عنوان یک استراتژی مهم در این بخش اتخاذ کرد. پذیری اقتصاد کشاورزی این گروصادرات و ارتقا قدرت رقابت

در ادامه با توجه به رابطه معکوس بین رابطه مبادله بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در کشورهای عضو اوپک 

ه و هایی در جهت بهبود رابطه مبادلگزاران اقتصادی برای بهبود رشد کشاورزی به اتخاذ سیاستضروری است که سیاست

 افزایش قیمت صادرات محصوالت کشاورزی و کاهش واردات مبادرت ورزند.

 منابع

(. بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر متغیرهای کلیدی بخش کشاورزی ایران: مدل 1943پور، آ. زیبایی، م. )ذوقی [1]

 . 39-62(، صفحات 5)9تعادل عمومی قابل محاسبه، اقتصادکشاورزی، 

-(، اطالعات سیاسی 1941-1954(. نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران )سال های 1942[ طهرانچیان، ا. )7]

 .  759-794، صفحات 754و  752اقتصادی، 

(. تاثیر بی ثباتی اقتصادی و کسری )مازاد( بودجه بر رشد اقتصادی ایران ، 1934[ دالوری، م. بصیری، س. )9]

 . 911-944، صفحات 746اقتصادی،  –اطالعات سیاسی 

(. تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد صادرات و واردات، پژوهشنامه 1941ر. )محسنی،  .مهرآرا، م .[ ابریشمی، ح5]

 .176-31، صفحات 54بازرگانی، سال دهم ، شماره 

(. تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه، پایان نامه 34صیدالی، م. ) [1]
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