
  

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.6, Shahrivar 2022 

 

https://dx.doi.org/10.30510/psi. 2022.277924.1618 

 

The effect of credits on the investment motivation of the agricultural sector and its 

sociological explanation 

 

Abstract 

In this study, we will examine the effect of credit on investment motivation in the agricultural 

sector. For this purpose, the time series data of the Central Bank of Iran in the period 1397-1364 

(2018-1985) has been used. The variables used to test the research hypotheses are the shadow 

exchange rate variable (E, corporate market index (IS), food price index (PF) and the dependent 

variable in this study is the Tobin variable, based on the results of econometric tests. Using 

Eviews and Microfit software, Johansen-Josilius and ARDL co-integration tests, the results show 

that in the long run, payment credits (CR) have a positive and significant effect on investment 

incentives in Iran's agricultural sector. In the long run, the stock market index of companies (SI) 

has a positive and significant effect on investment motivation in Iran's agricultural sector.In other 

trade variables, the analysis results show that in the long run, the independent variable Y 

(currency) affects the dependent variable Q Tobin in The level of 10% is not statistically 

significant (Prob. <0.1) .And as can be seen, interest rates (R) in the long run have a negative 

effect on the dependent variable Q Tobin and the variables of food price index (PF) and 

agricultural exports ( EX) have a positive effect on the dependent variable Q Tobin د. Also, in the 

short run, the results of data analysis show that in the long run, payment credits (CR) have a 

positive and significant effect on investment motivation in Iran's agricultural sector in the short 

run. Corporate stock market index (SI) has a positive and significant effect on investment 

motivation in Iran's agricultural sector. As the results show, at the 10% level, the independent 

variables of interest rate (R) and export of agricultural sector (EX) are not statistically significant. 

It is a transition. As can be seen, the rate of rural inflation (P) in the short term compared to the 

long-term trend has a relatively greater impact on the dependent variable Q Tobin and food price 

index (PF) variables in the short term compared to the long term trend has less effect on the 

variable Q is dependent on Tobin. 
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 گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آنتاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه

 

 1شهبازیان آزاده 

 2یعقوب زراعت کیش سید 

 3امیر محمدی نژاد  

 

 چکیده

اخت. م پرددر این تحقیق، به بررسی تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خواهی

ه شده ( استفاد1985-2018) 1364-1397های سری زمانی بانک مرکزی ایران در دوره بدین منظور، از داده

، شاخص  Eهای تحقیق عبارتند از  متغیر نرخ ارز سایه ایی)جهت آزمون فرضیهاست. متغیرهای مورد استفاده 

توبین  Qر(  و متغیر وابسته در این پژوهش متغیPF(  ، شاخص قیمت موادغذایی)ISبازاربورس شرکتها )

و  Eviewsافزارهای های اقتصادسنجی با استفاده از نرماست. بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای آزمون

Microfitجوسیلیوس و -انباشتگی یوهانسنهای هم، آزمونARDLدهند که در بلندمدت، ، نتایج نشان می

تایج ناری دارد. ( بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت ومعنادCRاعتبارات پرداختی)

ایه گذاری در ( بر انگیزه سرمSI)تحلیل داده ها نشان می دهد که در بلندمدت شاخص بازار بورس شرکت ها 

ان یل نشبخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد. در مورد سایر متغیرهای تجاری نتایج تح

ح توبین در سط Qحت تأثیر قراردادن متغیر وابسته ت)ارزسایه ایی( در  Yدهندکه در بلندمدت، متغیر مستقلمی

(   در Rهره )گردد ، نرخ بگونه که مالحظه می(. و همانProb.<0.1، به لحاظ آماری معنادار نیست ) 10%

( وصادرات PFتوبین تأثیر منفی دارند و متغیرهای شاخص قیمت موادغذایی) Qبلندمدت، بر متغیر وابسته  

 دت نتایجمدارند.  همچنین در روند کوتاه  مثبت تأثیر توبین Q وابسته متغیر ( برEXبخش کشاورزی ) 

 بخش در گذاری سرمایه ( برانگیزهCR) پرداختی اعتبارات بلندمدت در که دهد می نشان ها داده تحلیل

 انگیزه بر (SIها ) شرکت بورس بازار دارد. شاخص معناداری و مثبت تاثیر مدت کوتاه در ایران کشاورزی

  دارد. معناداری و مثبت تاثیر ایران کشاورزی بخش در گذاری سرمایه
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 بخش راتصاد و (R) بهره نرخ مستقل متغیرهای ،%10سطح  در ، است برآمده نتایج از که طور همان

 مدت درکوتاه( Y) ایی سایه ارز نرخ مدت متغیر کوتاه در نیستند معنادار آماری لحاظ به    ( EX) کشاورزی

 کوتاه (  درPستایی )رو تورم نرخ گردد،می مالحظه که گونه است. همان گذار تاثیر بلندمدت روند خالف بر

و متغیرهای  توبین استQ وابسته  متغیر بر بیشتری تاثیر دارای نسبت به روندبلندمدت با مقایسه در مدت

متری بر د بلندمدت به نسبت دارای تاثیر ک( درکوتاه مدت درمقایسه با رونPFشاخص قیمت موادغذایی)

 توبین است. Qمتغیر وابسته 

 ARDLسرمایه گذاری. اعتبارات . شاخص بورس . بخش کشارزی . ایران .  واژه های کلیدی:

 JEL D25, E50 : طبقه بندی

 مقدمه

 

ولید در امل تعمحدودترین سرمایه درفرآیند توسعه اقتصادی از عاملهای کلیدی به شمار می رود و به عنوان 

دی موجو کشاورزی ، از اهمیت باالیی برخوردار است.  لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افزایش

ی تهای شغلد فرصسرمایه این بخش به دلیل کاربر بودن فعالیتهای کشاورزی در ایران و توانایی بخش در ایجا

فزوده رزش اذاری در بخش کشاورزی افزون بر افزایش او جذب بیکاران انکارناپذیر است ؛ زیرا سرمایه گ

باتوجه به  این بخش، ایجاد مشاغل جدید و کاهش نرخ بیکاری در کشور را در پی خواهد داشت.  همچنین ،

 ی اینارتباطات بسیار قوی بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی کشور، افزایش در سرمایه گذار

غال ش اشتشده و به گونه ای غیرمستقیم به رشد و توسعه کشور و افزای بخش، باعث تسریع رشد اقتصادی

ه به خود (. مهمترین موضوعی که ذهن برنامه ریزان کشور را هموار1377کمک می کند )امینی و فلیحی، 

 د نظر درف مورمشغول میدارد این است که بتوانند نقش و میزان سرمایه مورد نیاز برای دست یابی به اهدا

دی ای اقتصاالیتهای اقتصادی را برآورد کنند. تا از این طریق بتوانند منابع محدود موجود را بین فعبخش ه

، بخش رمایهتخصیص دهند. با توجه به محدودیت سرمایه های دولتی و تسهیالت بانکی برای تجهیز منابع س

امل رقابت عمهمترین   .ندهای مختلف اقتصادی کشور برای جذب این منابع با یکدیگر به رقابت بر می خیز

نگاه بآوری بین فعالیت های اقتصادی برای جذب سرمایه، سودآوری آن بخش می باشد حال اگر از عامل سود

 اورزی باخش کشبه عنوان تنها ابزار، برای تخصیص منابع سرمایه استفاده شود، در این صورت فعالیت های ب

، آن ها ه مدتورزان از اطالعات و امکانات شهری در کوتاتوجه به پراکنش مزارع کشاورزی و دور بودن کشا

 ین وضعیتادامه به عنوان فعالیت های کم بازده تلقی شده و نمی توانند سرمایه مورد نیاز را کسب کنند. ا

ار، نی و همک)امی توسعه مناطق روستایی و کشاورزی، تولیدات موادغذایی را در بلندمدت به مخاطره می اندازد

1377). 

جهت برون رفت از این مشکل، در تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای درحال توسعه،     

دولتها خود را موظف به حمایت از بخش کشاورزی نموده اند. در این کشورها تخصیص منابع سرمایه به 

افزایش موادغذایی و تا از این طریق سود بلندمدت،  .بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی انجام می گیرد

کاهش خطرات ناشی از سوء تغذیه و تهدید امنیت غذایی کشور را رفع کنند. در کشور ما نیز دولت با درک 

اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت حمایت از این بخش تاکنون تالش کرده تا به اشکال مختلف در قالب 

درصد  25جمله این کمک ها میتوان به تخصیص از  .بودجه و اعتبارات بانکی به حمایت از این بخش بپردازد
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 .از اعتبارات سیستم بانکی به بخش کشاورزی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی اشاره کرد

لیکن در عمل این بخش تا کنون نتوانسته از تمامی این ظرفیت ها استفاده کند و به اهداف مورد نظر دست 

 .یابد

ی بخش قتصادزان و شیوه تأثیر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر رشد و توسعه ااز اینرو آگاهی از می

ص تخصی کشاورزی ضرورتی اساسی است. تا از این طریق دولتمردان به تدوین برنامه های توسعه بخش و

 .(1377اعتبارات مورد نیاز آن با اطالعات مناسبی اقدام نمایند )امینی و همکار، 

 بیان مساله :

 

 د سرمایه و نحوه تخصیص آن بین فعالیت های اقتصادی، از جمله موانع و مشکالت گریبانکمبو

نامتعادل  رشد»طرفداران نظریه  .گیرکشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است

ری به گذایه معتقد هستند که به دلیل کمبود سرمایه، به ویژه درکشورهای در حال توسعه، سرما« اقتصادی

ها که  عالیتفصورت همزمان در تمامی فعالیت های اقتصادی امکان پذیر نیست. در نتیجه باید در بعضی از 

 (.1371در پیشبرد اقتصاد، نقش اساسی تری دارند سرمایه گذاری صورت بگیرد )مهرگان، 

ت و ی از اهمیاز میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ، سرمایه گذاری در بخش کشاورز

شد ر(. بطوری که سهم قابل توجه این بخش در 1377جایگاه خاصی برخوردار است )امینی و فلیحی، 

 ده کهاقتصادی کشور علیرغم کاهش سهم آن از موجودی سرمایه در مقایسه با بخش های دیگر، باعث ش

ال باشد اشتغ بی برای ایجادبسیاری از سیاست گذاران بر این باور باشند که این بخش می تواند محل مناس

هم س(. دربخش کشاورزی عرضه وجوه برای سرمایه گذاری، از  1386)خالدی و حقیقت نژاد شیرازی، 

سهیالت تعطای انبعپساندازکشاورزان،تسهیالتبانکی وبودجهعمومیدولتتأمینمیشود. که در بین این سه منبع، 

 (.1383اسبان، بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است )بختیاری و پ

ترش و دف گستسهیالت و اعتبارات بانکی بخش کشاورزی از انواع اعتبارات هدایت شده ای هستند که با ه 

 ورد نیازایه مرشد تولیدات کشاورزی به افراد اعطا می شوند. اعتبارات ، برای توسعه ، ضروری اند و سرم

 سازند.  هم میپذیرش فناوری های جدید را فرا کشاورزان و کارآفرینان برای سرمایه گذاری های جدید و یا

کشاورزان بدون دریافت تسهیالت بانکی به سختی می توانند سرمایه کافی برای تولید را تجهیز کنند. بدین 

منظور در همه کشورها برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تسهیالت ویژه ای برای کشاورزان در 

ت شامل سهولت در دریافت وام های بانکی بخش کشاورزی به نسبت سایر بخش نظر می گیرند. این تسهیال

ها و پرداخت قسمتی از سود بانکی وام ها می شود. بدین طریق مشوق های الزم برای افزایش سرمایه گذاری 

 Qانگیزه سرمایه گذاری که درادبیات ومتون اقتصادی به  .(1386دربخش کشاورزی رافراهم میکنند)قربانی، 

توبین معروف است ، نسبت ارزش بازاری داراییهای سرمایه ای به هزینه جاری جایگزینی آن دارایی هاست. 

توبین ارزش بازاری کاالهای سرمایه ای، مجموع ارزش حال درآمدهای انتظاری سرمایه با نرخ تنزیل Q در

مجموع ارزش، حال درآمدهای است و هزینه جایگزینی کاالهای سرمایه ای،  rkنرخ بازگشت سرمایه واقعی ، 

این تعریف پایه و اساس تئوری ای با این  .است R انتظاری سرمایه با نرخ تنزیل کارایی نهایی سرمایه ، 

بزرگتر از یک باشد، آنگاه سرمایه در بازار  Q مضمون در مقوله سرمایه گذاری شده است، هنگامی که مقدار 
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راین سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری می شود و هنگامی که از هزینه تهیه آن با ارزش تر است و بناب

ارزش آن کمتر از هزینه جایگزینی آن باشد سرمایه گذار از سرمایه گذاری پرهیز می کند و این هنگامی است 

تمامی داده ها  Q(. با این تعریف میتوان نتیجه گرفت که 1977کمتر از یک باشد )بریناردوتوبین Q که مقدار 

 باره آینده را که به تصمیم سرمایه گذاری بنگاه ها مربوط میشود، در خود خالصه کرده است. در

Q  ،نشان می دهد که چگونه یک واحد پولی سرمایه اضافی، ارزش حال سودها را تحت تأثیر قرار می دهد

 رمایه داشته و اگر در سطحی باال قرار داشته باشد، بنگاه تمایل به افزایش موجودی س Qبدین ترتیب که اگر 

Q  در سطح پایین قرار داشته باشد، تمایل به کاهش سرمایه خواهد داشت و بنگاه ها به داده های دیگری از

 (. 2006 خالصه شده است برای تصمیم گیری، نیاز ندارند )رومر، Q آینده به جز آن چه در 

  .تندوردار هسد برخاتی متغیرهای کالن اقتصاکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه باالیی از بی ثب

شرفته و ای پیدراین کشورها نرخ تورم، نرخ ارز ، نرخ بهره و سایر متغیرهای کالن مهم نسبت به اقتصاده

جاد ذاران ایگمایه صنعتی، نوسان بیشتری داشته و این نوسان ها نیز به نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سر

 تی تصمیمآذاری مینان در مورد سرمایه گکرده و باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند به سهولت و با اط

نوان عایه، به ر سرمگیری کنند. لذا برای افزایش سرمایه گذاری و در پی آن رشد مداوم اقتصادی، توجه به بازا

مینانی آن ها از ونا اط ... یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تاثیر گذار بر آن همچون نرخ تورم و

ر بخش دذاری گر است. لذا، بررسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر انگیزه سرمایه اهمیتی ویژه برخوردا

ی نقشی اوسعه کشاورزی برای سیاستگذاران از اهمیتی بسزا برخورداراست و می تواند در سیاستگذاری های ت

 .بسیار مهم ایفا کند

ست مقوله ا ه ایننوارها تعیین کننداز آنجایی که ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاهها و عرضه پس انداز خا

قوه در ل بالکه چه نسبتی از تولید کشور سرمایه گذاری شده است، در نتیجه تقاضای سرمایه گذاری به شک

های شدید  همچنین، به دلیل نوسان .شکل گیری استانداردهای رفتاری زندگی در بلندمدت اهمیت می یابد

ایه ی سرمه کینزی و تئوری چرخه های حقیقی تجاری، نوسانهاسرمایه گذاری در دیدگاههایی نظیر دیدگا

 (.2001گذاری از عوامل مهم ایجاد کننده سیکل های تجاری بشمار می آید )رومر،

ن هم رداختپتصمیم پیرامون سرمایه گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ریسک رو به روست که 

در  1969 و 1968 جیمز توبین درسال های .گی مقدور نبوده استزمان به آن ها برای اقتصاددانان به ساد

یگر نظریه د .این مشکالت را به کمک داده های بدست آمده از بازارهای مالی به نوعی حل کرد Q نظریه 

.  1982 ) ی،هایاش (.پردازان نیز برای گسترش و اصالح این نظریه تالش های فراوانی را انجام داده اند

د که به هستن اختی، شاخص بازار بورس و سایر متغیرهای تجاری، مجموعه تصمیمات و اقداماتیاعتبارات پرد

 ه انگیزهز جملاوسیله مقامات پولی و دولتی به منظور تحت تاثیر قراردادن مجموعه فعالیت های اقتصادی و 

د عمل وار رکیب آنسرمایه گذاری به کار گرفته می شود. این سیاستها از طریق تغییر در تقاضای کل و ت

شد سبت رنمیشوند. تاثیر این سیاستها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از این رو باعث می شود که 

ول ار تحتقاضای محصوالت کشاورزی و غیر کشاورزی در جریان توسعه اقتصادی و اعمال این سیاستها دچ

نگیزه اوری و و بالنتیجه تغییر در سودآشود. این تحول به عنوان محرکی در جریان تغییر قیمت های نسبی 

 است. های تولید، سرمایه گذاری ، اشتغال، تجارت خارجی و نهایتا رشد هریک از بخش های اقتصادی

 GNPاز دیدگاه افراطی کالسیک ها ، اعمال سیاست های کالن اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت بر 

بین بخش های مختلف اقتصادی(، اشتغال و سرمایه )ارزش افزوده بخشها(، سطح قیمت ها )نسبت قیمت 
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گذاری اثر داشته باشد اما در بلندمدت نتیجه ای جز برهم زدن نسبت قیمت در بین بخش های مختلف نداشته 

و برآیند اثر این سیاست ها در بلندمدت بر میزان اشتغال و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی 

سیک ها و کینزین ها ، اعمال این سیاست ها می تواند داری برآیند مثبت بلندمدت است. اما از دیدگاه نئوکال

 بر متغیرهای اقتصادی باشد.

ه کوله است ین مقاازآنجاییکه ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاهها و عرضه پس انداز خانوارها تعیین کننده 

درشکل  القوهاضای سرمایه گذاری به شکل بچه نسبتی از تولید کشور سرمایه گذاری شده است، در نتیجهت ق

ه ید سرمایای شدگیری استانداردهای رفتاری زندگی در بلندمدت اهمیت می یابد . همچنین ، به دلیل نوسان ه

ذاری ایه گگذاری در دیدگاههایی نظیر دیدگاه کینزی و تئوری چرخه های حقیقی تجاری ، نوسان های سرم

 های تجاری به شمارمی آید.از عوامل مهم ایجاد کننده سیکل

 ی و عملیی عیناز طرفی ، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ جنبه ها      

شین ، و پی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرصت های شغلی، تامین مواد غذایی ، ارتباط پسین

 از وظایف اصلی این بخش به شمار می رود.مشارکت فعال در توسعه صادرات غیر نفتی و... 

یرهای و بکارگیری متغ  (ARDL)دراین مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح باوقفه های توزیعی

(Qانگیزه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی، لگاریتم صادرات بخش کشاورزی ، لگاریتم ن )ز رخ ارتوبین

 کشاورزی ه بخشبریتم نرخ بهره ، لگاریتم اعتبارات پرداختی سایه ای، لگاریتم شاخص قیمت موادغذایی، لگا

مایه زه سر، لگاریتم شاخص بازار بورس شرکت ها وجزء خطای تصادفی، به بررسی تأثیراعتبارات بر انگی

 خواهیم پرداخت. 1364-1397گذاری بخش کشاورزی ایران طی سالهای 

 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن:

ی در افزایش نیروهای کاری در مقابل تقاضای آن، منجر به محدود شدن فرصت های شغلرشد جمعیت و 

ازجمله  جامعه و افزایش بیکاری شده است. کمبودسرمایه و نحوه تخصیص آن بین فعالیت های اقتصادی،

رای ست. بموانع و مشکالت گریبان گیر کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ا

دگان ولید کنناز ت کارآمد کردن نظام اقتصادی کشور، گزینه های مختلفی پیشنهاد می شود که پشتیبانی اقتصادی

 دغذایی وی موایکی از این موارد است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به دلیل افزایش پیوسته تقاضا برا

یش تقاضا در واقع افزا .بخش شود دیگر محصوالت کشاورزی، میتواند موجب رشد تولید و اشتغال در این

ری ه گذاموجب باال رفتن سطح قیمت ها شده و افزایش سطح قیمت ها، موجب افزایش انگیزه برای سرمای

ین، فزون براااشت. می گردد. بنابراین سرمایه گذاری بیشتر، رشد تولید و اشتغال بیشتر را به دنبال خواهد د

 و)امینی  ی کندمبخش ها ، به رشد تولید و اشتغال درآن ها نیزکمک  ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر

 (.1377فلیحی، 

در ایران دالیل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن میان، می توان    

بردار کوچک  به سهمیه بندی اعتبارات، خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و درآمد اندک واحدهای بهره

(. همچنین موسسات بسیاری به تامین مالی بخش کشاورزی می 1384اشاره کرد)پژویان و فرزین معتمد، 

پردازند که مهمترین آنها عبارتند از بانک کشاورزی، بانک های تجاری، سازمان های مرکزی تعاون روستایی، 
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ق های قرض الحسنه و شرکت های اتحادیه ها و شرکت های عضو جهاد سازندگی و وزارت تعاون، صندو

 (.49: 1378تعاونی عشایر)علیزاده، 

 .تندوردار هسد برخکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه باالیی از بی ثباتی متغیرهای کالن اقتصا

شرفته و ای پیدر این کشورها نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و سایر متغیرهای کالن مهم نسبت به اقتصاده

جاد ذاران ایگمایه صنعتی، نوسان بیشتری داشته و این نوسانها نیز به نوبه خود ، محیط نامطمئنی را برای سر

 تی تصمیمآذاری کرده و باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان در مورد سرمایه گ

 گیری کنند. 

کی از یه عنوان یه، بد مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمابنابراین برای افزایش سرمایه گذاری و در پی آن رش

آن ها از اهمیتی ویژه  و نا اطمینانی ... ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر آن همچون نرخ تورم و

ای شاورزی برکلذا، بررسی تاثیر متغیرهای تاثیر گذار بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش   .برخوردار است

هم ایفا مسیار استگذاران از اهمیتی بسزا برخوردار است و می تواند درسیاستگذاریهای توسعه ای نقشی بسی

 .کند

ی کمی شاورزکاز اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاستهای کالن اقتصادی برانگیزه  سرمایه گذاری بخش 

 قتصادی وران ابراساس آن سیاستگذا سازی شده و آثار کوتاه و بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا

 کشاورزی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش کشاورزی نگرش روشن تری داشته باشند.

 اهداف تحقیق:

ی ایران شاورزهدف اصلی این تحقیق کمی سازی تاثیر اعتبارات پرداختی بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش ک

می  شاورزیکراهکارهایی در راه رسیدن به اهداف استراتژیک بخش و هدف فرعی تحقیق ، ارائه پیشنهاد و 

 باشد.

 ابزار و روش گردآوری اطالعات:

جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز از بانکهای اطالعاتی و شبکه های کامپیوتری و اینترنتی بهره گرفته 

ی مربوط به متغیرهای هاای است و دادهخواهد شد. روش گردآوری اطالعات این تحقیق، روش کتابخانه

تحقیق)اشتغال، میزان ارزش افزوده، سرمایه گذاری و میزان تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی( از سایت بانک 

کز آمار ایران ( و سایت مرbank.com-ww.agri(، سایت بانک کشاورزی )www.cbi.irمرکزی )

(www.amar.org.irجمع ).آوری شد 

 قلمرو تحقیق:

ایه ه سرمقلمرو موضوعی تحقیق حاضر تاثیر اعتبارات ، شاخص بازار بورس و متغیرهای تجاری بر انگیز

اضر گذاری بخش کشاورزی  است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کشور ایران است. قلمرو زمانی تحقیق ح

ی سالهای باشد که داده های بازه زمانی متغیرهای پژوهشش مربوط به بازه زمانمی  1399تا  1398سال 

 است. 1397-1364

 

http://www.cbi.ir/
http://ww.agri-bank.com/
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 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق:

ابد یص می اعتبارات بانکی بر حسب اولویت های اهداف توسعه به فعالیت های مختلف اقتصادی اختصا    

د.  ه می گیرل بهرلید، سرمایه گذاری و در نهایت اشتغاکه بخش کشاورزی نیز از این اعتبارات برای توسعه تو

ی شود که مآن ( توسط بانک کشاورزی تامین مالی  %50بیشترین اعتبارات بانکی بخش کشاورزی ) بیش از 

یرات د تاثنقش عمده ای در گزینه های تامین مالی کشاورز دارد و لذا در صورت عملکرد مناسب می توان

رچه در شد. گش اقتصادی از نظر تولید، درآمد، سرمایه گذاری و اشتغال داشته بامثبت و مهمی بر این بخ

مازاد  واسته ادبیات توسعه، بارها به این مطلب اشاره شده که در روند توسعه از اشتغال بخش کشاورزی ک

ه این ککرد  نیروی کار این بخش به بخش های صنعت و خدمات منتقل شده است، اما باید به این نکته توجه

 ( 556-554 ،1371مطلب در شرایطی صادق است که از همه امکانات موجود استفاده کامل شود)قره باغیان، 

این هنوز و بنابر ی شوددر ایران از زمین، آب، اقلیم های متفاوت، فناوری و ... به طور کامل و بهینه استاده نم

ینه های ید، گزمنابع موجود و یا خلق منابع جدهم می توان با برنامه ریزی درست و مناسب با استفاده از 

ه این بوجود ماشتغال زایی را در این بخش توسعه داد. اهمیت موضوع عالوه بر تاکید بر وجود ظرفیت های 

ست و در ان تر نکته بر می گردد که هزینه ایجاد شغل در این بخش نیز نسبت به دو بخش دیگر اقتصادی پایی

 قابله بارای ما کمبود درآمدهای ارزی و ریالی مواجه است، شاید راهکار مناسب بشرایط کنونی کشور، که ب

ز ااشیم که شته ببحران بیکاری، تغییر نگرش ها باشد تا هزینه سرمایه گذاری. اگر به این موضوع اعتقاد دا

ا ی توان بمنکه یامنابع کشاورزی موجود بهره برداری کامل و بهینه نمی شود و اتالف منابع وجود دارد و یا 

توسعه  نتظاراسرمایه گذاری اندک امکانات  جدیدی برای توسعه فعالیت در این بخش ایجاد کرد و می توان 

رزی کشاو فرصت های شغلی در این بخش را نیز داشت.  به همین دلیل و با این نگرش که اشتغال در بخش

 خش، یعنیاین ب یکی از عوامل موثر بر اشتغالکشور ما اشباع نشده است این تحقیق بر آن است تا با بررسی 

ی هایی برااهکارراعتبارات، به بررسی تاثیر این عامل بر اشتغال بخش کشاورزی بپردازد و با تحلیل نتایج، 

 (1383توسعه اشتغال در این بخش ارائه دهد)بختیاری و پاسبان، 

 یان کرد.نایع بصمواد غذایی و مواد اولیه شاید به طور خالصه بتوان اهمیت بخش کشاورزی را در تولید     

د بخش کشاورزی که در گذشته عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی محسوب می شد، با شکل گیری و رش

ی صنعتی عالیت هابا ف نظام سرمایه داری در اروپا، بر پایه تولید صنعتی به گونه ای تکامل یافت که اینک کامال

 ( 264، ص 1367است)رزاقی،  در کشورهای پیشرفته، در آمیخته

ارزان  ی کاربخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد سرمایه داری و صنعتی شدن اروپا، در درجه اول نیرو    

نیاد، بی نو برای صنایع فراهم ساخت. با مهاجرت های وسیع اجباری و گاه داوطلبانه از روستا به شهرها

عت ، برای صن نسانیگمارده می شدند . عالوه بر تامین نیروی ا مهاجرین با مزدی ناچیز در کارخانه ها به کار

 ها تمایله شهرببخش هایی از سرمایه های کشاورزی نیز به دلیل پرسود بودن فعالیت های صنعتی از روستاها 

 (264 یافت و به این ترتیب به تراکم سرمایه صنعتی و سرعت رشد این بخش افزوده شد.)همان منبع،

ت ی تولیدان برامایه از روستاها به شهر با روش های دیگر نیز همراه بود. تعیین قیمت ارزاانتقال سر    

وسط تکشاورزی و قیمت باال برای محصوالت صنعتی و مصرفی روستائیان و دریافت انواع مالیات ها 

مایه های سرال حکومت مرکزی برای تهیه و اعطای اعتبارات ارزان مورد نیاز رشد سرمایه داری صنعتی، انتق

 (. 264عظیمی را از روستاها به شهرها ویا از بخش کشاورزی به بخش صنعت موجب شد)همان منبع، 
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ه رشد نجا کآبخش کشاورزی همپای رشد صنعت، در نیاز عمده دیگر این بخش را نیز تامین می کرد. از     

 عرضه آن وذایی صنعت با افزایش شهر نشینی همراه بود، تغذیه جمعیت فزاینده شهرها، افزایش تولید مواد غ

ز زی نیمواد اولیه کشاور به قیمت مناسب را ضروری ساخت. با رشد صنعت و ماشینی شدن آن، نیاز به

ژاد یقت نافزایش یافت و بخش کشاورزی تامین این مواد را با قیمتی ارزان برعهده گرفت) خالدی و حق

 (.1386شیرازی، 

خش در بن دو اما ویژگی فوق در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم وجود نداشت. به طوری که بین ای    

ون م، بدود. دیگر صنایع وارداتی و وابسته در کشورهای جهان سواین کشورها گسستگی به وجود آمده ب

. بخش یافت ارتباط با کشاورزی شکل گرفت، کشاورزی نیز بدون ارتباط با صنعت داخلی و امکانات آن رشد

ایین وجه به پت. با کشاورزی به جای تولید برای رفع نیاز داخلی، به تولید برای بازار جهانی گرایش پیدا کرد

ی، شاورزقیمت و کاهش دائمی تولیدات در جهان سوم و نیز قیمت باالی واردات مورد نیاز بخش ک بودن

. قال یافته انتسرمایه از بخش کشارزی داخلی به اقتصاد جهانی و به ویژه به کشورهای سرمایه داری پیشرفت

 که زمینه؛ بلنیانجامید به این ترتیب نه تنها توسعه بازار و رشد مصرف بخش کشاورزی داخلی به رشد صنعت

وی ت نیربرای رشد صنایع در کشورهای امپریالیستی فراهم شد. در برخی کشورهای جهان سوم نیز مهاجر

نتقال با ا کار ارزان )کارگر ساده و متخصص( از بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، همراه

ه توسع امپریالیستی، ضمن ایجاد اخالل در سرمایه های خصوصی و سود سرمایه های خارجی به کشورهای

 (. 266داخلی این کشورها شکوفایی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را باعث شد)همان 

شد ره با به این ترتیب مالحظه می شود که روابط بین دو بخش کشاورزی و صنعت در جهان سوم همرا    

گونه ای دیگر صورت گرفت و امکانات موجود،  هب -که خصوصیت عمده آن وابستگی است –سرمایه داری 

ین لی، ابه سود صنایع خارجی از دست رفت . در شرایط فقدان و عقب ماندگی و یا وابستگی صنایع داخ

د صنایع خارجی هستند که نیازهای بخش کشاورزی جهان سوم را برطرف کرده و ضمن تحمیل و تشدی

 د.ت اقتصادی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهنوابستگی به بخش کشاورزی این کشورها، کل حرک

ه این کمیتی با توجه به مطالب فوق آشکار است که توجه به امکانات بالقوه بخش کشاورزی با توجه به اه

برطرف  مع رابخش در تامین مایحتاج غذایی انسانها دارد، می تواند بخش وسیعی از نیازهای اینگونه جوا

 (.1386ورها جلوگیری به عمل آورد)قربانی، ساخته، از وابستگی این کش

 پیشینه خارجی:

(در تحقیق خود در کشور هند به بررسی تاثیر افزایش شعبه های تازه تاسیس توسط 2003)[1]1برگس و پاند 

هزار شعبه عمدتا  50حدود  1992تا  1969بانک مرکزی این کشور) که در آن زمان آزاد سازی طی سال های 

اطق روستایی بوده است( بر توسعه روستایی پرداخته اند. نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد تاسیس شده در من

این شعبه ها منجر به تغییر ساختار تولید و اشتغال و در نهایت کاهش فقر و نابرابری شده است)مونگ نارنجو 

ا نام کاستاریکان پرداختند. و هال در مقاله خود به بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکت های تولیدی ای ب

 نتایج نشان می دهد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت های تولیدی و اشتغال آن ها تاثیر مثبت دارد.

                                                           
1[1]Burges & Pand 
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(،از 2005تا  1993بانکداری کشور چک) های ماهانه بخش( با استفاده از داده2005) [2]1بابوکک و جانکر

های اقتصادی بر روی کیفیت وامها استفاده گیری تأثیر شوکبرای اندازه VARمدل جامع بدون قید 

شاخصی برای کیفیت وامها مدنظر قرار گرفت.طبق مدل  عنواننمودند.نسبت وامهای معوق به کل تسهیالت به

 العمل آنی تأییدوامها و برخی متغیرهای اقتصادی براساس تابع عکس برازش شده،روابط قوی میان کیفیت

های ریسک اعتباری،باعث (،تورم و شوکCPIکننده )شد.متغیرهایی نظیر بیکاری،شاخص قیمت مصرف

 شدند.همچنین آزمونمطابق با تئوری،باعث کاهش مطالبات معوق می MIافزایش و نرخ ارز حقیقی و 

تصاد،مورد های حدیاقگیری میزان شکنندگی بخش بانکی کشور چک باتوجه به اثر شوکاسترس برای اندازه

 (،باال بودن بیکاری و انتظاراتNPL) [3]2استفاده قرار گرفت.افزایش شتاب نسبت وام غیرعملکردی

شناخته  های اخطاری مهم،برای شناسایی بد شدن وضعیت پرتفوی اعتباریعنوان شاخص،به[4]3تورمی

بستگی پیدا  د اقتصادیو رش[5]4هاهای استرس،ثبات سیستم بانکی،به ثبات قیمتشد.طبق سایر آزمون

 .کندمی

(، برای تحلیل عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی یک مدل تعدیل 1994)[6]5ویگل

جزئی بصورت لگاریتمی را ارائه میدهد. در این مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی را تابعی از 

بخش خصوصی با یک سال وقفه و نسبت شاخص  سرمایه گذاری بخش دولتی سال جاری، سرمایه گذاری

عمده فروشی قیمت محصوالت کشاورزی به شاخص عمده فروشی قیمت سایر کاالها در نظر گرفته است. 

نتایج این تحلیل نشان داد که سرمایه گذاری بخش دولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک سال وقفه 

 ذاری بخش خصوصی اثر مثبت معنی داری است.نسبت شاخص عمده فروشی قیمتها بر سرمایه گ  و

(، عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پاکستان را با استفاده از مدل 2000)]7[6لونی

رگرسیونی بررسی کرده است. نتایج تجربی به دست آمده از تخمین معادالت وی نشان داد که سرمایه گذاری 

ات کشاورزی، همگی با یک سال وقفه و سرمایه گذاری زیربنایی خصوصی، تولید ناخالص داخلی و اعتبار

 تاثیر مثبت و سر مایه گذاری غیر زیربنایی ناثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

با  "تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال رسمی در اروگوئه"( در پژوهشی با عنوان 2012) ]8[7گندلیمان و راستلتی

مالی در بخشهای مختلف اقتصادی و در نتیجه کاهش اشتغال رسمی مواجه شدند.  کاهش سرمایه گذاریهای

آنها همچنین دریافتند که اثرات این کاهش اشتغال رسمی بر زنان و کارگران جوان به مراتب بیشتر بوده است. 

بر با وجود بحران شدید اقتصادی و انقباض شدید اعتبارات بانکی در دوره مورد بررسی، گواهی مبنی 

 اثربخشی اعتبارات بانک در اشتغال رسمی دیده نشد.

اشتغال بخش  "تاثیر توسعه بخش کشاورزی بر اشتغال"(، در پژوهشی با عنوان 2012)]9[8چیدوکو و زو

کشاورزی در کشور زیمبابوه را مورد بررسی قرار دادند. یافته های آنها حاکی از آن بود که مشکالت اقتصادی 

نیم دهه گذشته با آن دست و پنجه نرم می کند به طور قابل توجهی به بیکاری جوانان در  که زیمبابوه بیش از

                                                           
1[2]Baboucek And Jancar 
2[3]None-Performance Loan 
3[4]Inflationary Tendencies 
4[5]Price Stability 
5[6]Wagle 
6[7]Looney 
7[8]Gandelman And Rasteletti 
8[9]Chidoko And Zhou0 
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بخش کشاورزی در استان ماسوینگو دامن زده است. چرا که سرمایه گذاری کم در نتیجه مشکالت اقتصادی 

نیروی جوان مانع از ایجاد اشتغال در این استان شده است.  به عقیده آنها  در جهت افزایش سطح اشتغال 

زیمبابوه علی الخصوص در استان ماسوینگو که نمونه آماری آنها را تشکیل می داد باید سرمایه گذاریهای 

 کالنی در بخش کشاورزی و پروژه های این بخش انجام گردد.

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

ایران ، بانک مرکزی   اخذ شده از مرکز آمار 1364-1397جامعه آماری، داده های سری زمانی سال های 

ه زه سرمایانگی ج.ا.ا. و وزارت جهاد کشاورزی درکل کشور ایران می باشد.  برای بررسی تاثیر اعتبارات بر

قفه های وح با گذاری بخش کشاورزی ایران، ازداده های سری زمانی مذکور ، با استفاده از الگوی خود توضی

است،  رای تعیین روابط همجمعی در نمونه های کوچک( به دلیل آنکه روشی معنی دار بARDLتوزیعی )

 استفاده خواهد شد.

 معرفی متغیرهای تحقیق

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران، از الگوی زیر 

 استفاده شده است:

 
 

 متغیرهای این مدل به صورت زیر می باشد:

tQلگاریتمQ ،توبین در بخش کشاورزی 

 لگاریتمنرخارز سایه ای، 

 لگاریتمشاخصقیمتموادغذایی، 

 لگاریتمنرخبهره ،

 لگاریتم اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی 

 لگاریتم شاخص بازار بورس شرکتها ،

لگاریتم صادرات بخش کشاورزی و جزءخطای تصادفی به عنوان متغیرهای کالن اقتصادی  

 .مؤثر بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران برگزیده می شوند

 معرفی متغیرها 1جدول

 اختصار نام متغیر

 Q کشاورزی توبیندربخشQلگاریتم

 SI شرکتها لگاریتم شاخصبازاربورس

 R لگاریتمنرخبهره

 لگاریتمارزسایهایی
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 EX لگاریتمصادراتبخشکشاورزی

 PF لگاریتمشاخصقیمتموادغذایی

 CR لگاریتماعتباراتپرداختیبهبخشکشاورزی

 آزمون مانایی متغیرها

باشد. در این قسمت های زمانی، بررسی وضعیت مانایی متغیرها میاولین مرحله در انجام تخمین سری

( Phillips-Perronپرون )-( و فیلیپسADFیافته )فولر تعمیم-های ریشه واحد دیکیاز آزمون با استفاده

 شود:ارائه می 2و نتایج در جدول  ]10[1مانایی متغیرها بررسی شده

 Phillips-Perronو  ADFهای ریشه واحد آزمون 2جدول 

 متغیر

 Phillips-Perronآماره  ADFآماره 

 تفاضل مرتبه اول سطح تفاضل مرتبه اول سطح

Qt 1.25- **5.8- 1.28- **5.7- 

SI 1.9- **8.06- 1.41- **7.91- 

R 2.53- **5.86- 2.72- **5.91- 

Y 2.5- **5.89- 2.72- **5.9- 

EX 2.42- *3.46- 2.00- *3.34- 

PF 2.16- **4.06- 1.93- **4.05- 

CR 2.07- **7.16- 2.09- **7.2- 

مقدار بحرانی در سطح 

1% 
3.56- 3.57- 3.56- 3.57- 

مقدار بحرانی در سطح 

5% 
2.92- 2.92- 2.92- 2.92- 

 محاسبات تحقیق( مأخذ:) %5: رد فرضیه صفر در سطح *، %1: رد فرضیه صفر در سطح **

گونه که از نتایج برآمده است، این دو آزمون، نتایج یکسانی را در مورد مانایی متغیرها گزارش همان

کنند. بر این اساس، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و نامانا بودن اغلب متغیرها، در سطح اطمینان می

زمون محاسباتی در تفاضل مرتبه اول شود )قدر مطلق آماره آگیری از متغیرها رد میو با یک بار تفاضل 99%

                                                           
 عرض از مبدأ و بدون در نظر گرفتن روند انجام شده است.ها با فرض در نظر گرفتن این آزمون ]10[1
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باشد(. بنابراین، تفاضل مرتبه اول متغیرها مانا بوده و برای تمامی متغیرها، بیش از قدرمطلق مقدار بحرانی می

 باشند.می I(1)تمام متغیرها 

 ARDLانباشتگی آزمون هم 

معرفی شد جهت  2001در سال  ]11[1که توسط پسران، شین و میث ARDLدر این مرحله، روش 

مدت میان متغیرهای مدل به کار گرفته شده انباشتگی و بررسی وجود رابطه بلندمدت و کوتاهآزمون رابطه هم

بیزین و نیز با عنایت به معناداری ضرایب رگرسیون و برقراری فروض -است. بر اساس معیار شوارتز

انتخاب شده است. فرم تصحیح  2مدل مورد نظر ما برابر با ها برای استاندارد کالسیک، حداکثر مرتبه وقفه

 باشد:خطا به صورت زیر می

 ARDLانباشتگی نتایج آزمون هم 3جدول 

وجود رابطه 

 بلندمدت
Prob.  آمارهF بستهدهنده/متغیر وامتغیرهای توضیح 

 F(Q2/SI,Fp,R,Y,CR) 1.30 0.32 شودرد می

 F(SI/ Q2,Fp,R,Y,CR) 6.6 0.00 شودپذیرفته می

 F(Fp / Q2,SI ,R,Y,CR) 5.06 0.00 شودپذیرفته می

 F(R / Q2,SI ,FP,Y,CR) 5.26 0.004 شودپذیرفته می

 F(Y / Q2,SI ,FP,R,CR) 3.45 0.023 شودپذیرفته می

 F(CR / Q2,SI ,FP,R,Y) 2.07 0.11 شودپذیرفته می

 مقادیر بحرانی

 سطح معناداری

 I(0)کران پایین  I(1)کران باال 

 درصد 1 3.02 4.29

 درصد 5 2.36 3.55

 درصد 10 2.03 3.15

 مأخذ: محاسبات تحقیق

محاسباتی بیشتر از کران باالی مقادیر بحرانی محاسبه شده توسط پسران و همکاران  Fاگر مقدار آماره 

رد شده و وجود -عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها-انباشتگی( باشد، فرضیه صفر آزمون هم2001)

                                                           
1[11]M. Hashem Pesaran,Yongcheol Shin, and Richard J. Smith 
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د، فرض وجود گیرد. اگر این مقدار کمتر از کران پایین مقادیر بحرانی باشرابطه بلندمدت مورد تأیید قرار می

شود. و زمانی که مقداری بین دو کران را اختیار کند، در مورد وجود یا عدم وجود رابطه رابطه بلندمدت رد می

باشد(. بر این اساس،  Prob.<0.05توان اظهار نظر نمود )همچنین، برای رد فرضیه صفر باید بلندمدت نمی

زده تخمین ARDL کند. نتایج مدلیان متغیرها تأیید میرابطه بلندمدت را م 5نتایج آزمون باال وجود حداقل 

بیزین -( آورده شده است. تعداد بهینه وقفه برای هر یک از متغیرها بر اساس معیار شوارتز4شده در جدول )

 نمایش داده شده است. ARDL(2,1,0,1,0,0,0,1)تعیین و در قالب 

 به عنوان متغیر وابسته(توبین Qبهینه تخمین زده شده )با فرض  ARDL نتایج مدل 4جدول 

 سطح احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

Qt-1 ***313/00  0/094 3/311 0/004 

SI **079/0- 0/034 -2/336 0/032 

R - 0/033 0/097 - 0/339 0/738 

Rt-1 ***299/0 - 0/101 - 2/953 0/009 

PF ***396/0 0/088 4/482 0/000 

CR ***368/0 0/056 6/571 0/000 

EX - 0/084 0/061 - 1/370 0/189 

EXt-1 ***269/0 0/067 3/971 0/001 

Y ***264/0 0/087 3/037 0/007 

Et-1 ***332/0 - 0/093 -3/566 0/002 

C ***845/5 - 0/992 - 5/890 0/000 

9988/0=2R 9982/0=2R D.W=2/641 F. st=1657/6 030/0=2e∑ 

 درصدمیباشد 5 و 1 درسطح عناداری بهترتیبم ** و ***

 مأخذ: محاسبات تحقیق

آل و قابل قبول جهت تعیین عوامل مؤثر بر الزم به ذکر است، در راستای دسترسی به یک مدل ایده

Qهای مختلفی را با توجه به توان دوم هر یک از متغیرها به تنهایی و نیز توان توبین ، ابتدا سعی نمودیم مدل

و نیز با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن  Pدوم دو به دویی متغیرها، توان دوم تمامی متغیرها، توان سوم 

های پیشنهادی مطالعات گذشته در خصوص نرخ بهره تصریح نماییم تا بدین ترتیب و در حد امکان، مدل

Qها به لحاظ قدرت در نهایت، نتایج مدل حاضر نسبت به سایر مدل . توبین  را مورد توجه قرار داده باشیم

تری را دهندگی و پایداری مدل، معناداری ضرایب و برقراری فروض کالسیک نتایج بهتر و قابل قبولتوضیح

به عنوان یک مدل  1364-1397و برای دوره زمانی  Microfitافزار تفاده از نرمنماید.این مدل با اسارائه می

بهینه، طوری برازش شده است که خصوصیات الزم برای یک مدل اقتصادسنجی خوب، از جمله توجه به 

 داری آماری پارامترها، سازگاری نسبی عالمت پارامترها با انتظاراتمبانی نظری ارتباط بین متغیرها، معنی

 (. و  2R=0.99دهندگی باال را در بر داشته است )نظری و نیز قدرت توضیح
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 ]14[CUSUMSQ2و  ]CUSUM1]13های پایداری آزمون 1-4-4

های ( و مجموع تجمعی مربعات باقیماندهCUSUMهای تکراری )های مجموع تجمعی باقیماندهآزمون

( 2-4( و )1-4اند. نمودار )( برای بررسی ثبات پارامترها مورد استفاده قرار گرفتهCUSUMSQتکراری )

 دهند.را نشان می CUSUMSQو  CUSUMهای آماره

 

 بهینه ARDLهای تکراری برای آزمون پایداری ضرایب در مدل مجموع تجمعی باقیمانده 1نمودار 

 تحقیق مأخذ: محاسبات

 

 

 بهینه ARDLهای تکراری برای آزمون پایداری ضرایب در مدل مجموع تجمعی مربعات باقیمانده 2نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

باشد، نتایج این نمودارها بیانگر عدم وجود هر گونه ناپایداری ضرایب در طول دوره مورد بررسی می

اند قرار گرفته %5پایداری پارامترها در سطح های هر دو آماره در داخل مرزهای بحرانی مربوط به زیرا منحنی

 دهند که مدل در داخل نمونه مورد بررسی در بلندمدت پایدار است.و نشان می

                                                           
1[13]Cumulative Sum of Recursive Residuals 
2[14]Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 
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 بحت و نتیجه گیری

، ین منظورم. بددر این تحقیق، به بررسی تاثیراعتبارات برانگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی پرداختی

ه شده ( استفاد1985-2018) 1364-1397ره و بانک مرکزی ایران در دوهای سری زمانی بانک جهانی از داده

شاخص  ، Eهای تحقیق عبارتند از  متغیرنرخ ارزسایه ایی)است. متغیرهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیه

توبین Qتغیرم(  و متغیر وابسته در این پژوهش PF(  ، شاخص قیمت مواد غذایی )ISبازار بورس شرکت ها )

و  Eviewsافزارهای های اقتصادسنجی با استفاده از نرماست. بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای آزمون

Microfitجوسیلیوس و -انباشتگی یوهانسنهای هم، آزمونARDLدهند که در بلندمدت، ، نتایج نشان می

 ری دارد. تاثیر مثبت و معنادا ( برانگیزه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ایرانCRاعتبارات پرداختی)

( CRی)رداختهمچنین در روند کوتاه مدت نتایج تحلیل داده ها نشان میدهدکه دربلندمدت اعتبارات پ

 د. بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معناداری دار

رزی متغیری است که اثری شایان توجه مطابق نتایج بدست آمده از این پژوهش، صادرات بخش کشاو

توبین در بخش کشاورزی، افزایش  Q توبین در بخش کشاورزی دارد. بنابراین، یکی از راههای افزایش Q بر

صادرات بخش کشاورزی می باشد.انتظارهم بر این بوده است که این اثر مثبت شود چرا که افزایش صادرات 

اشد و در پی آن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزایش می یابد. به معنای افزایش درآمد کشاورزان می ب

لذا با افزایش صادرات محصوالت کشاورزی ، انگیزه کافی برای تولید با بهترین کارایی و عرضه محصوالت 

غذایی را فراهم می آورد که سرانجام به تنوع بیشترکاالو خدمات مصرفی با هزینه های کمتر، ارتقاء 

 زندگی روستاییان،درآمد باالی روستاییان، سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه ، به افزایش شاخص استانداردهای

Q توبین در بخش کشاورزی خواهد انجامید. 

است این بدان  توبین دربخش کشاورزی داشته Q بر اساس نتایج ، متغیر نرخ تورم روستایی اثر منفی بر

ا می هی آن ور شدن کشاورزان از تولید و افزایش مصرف گرایمعناست که افزایش تورم روستایی به معنی د

یب یش آسباشد. سیاست های مصرف گرایانه متکی به واردات باعث شده خوداتکایی در روستاها بیش از پ

ه این بید و ببیند این مسئله به سرعت افزایش شاخص بهای مصرف کنندگان روستایی نسبت به شهری می افزا

ه یش یارانافزا ن ها به وابستگی به واردات بدل می شود. لذا تورم که می تواند نتیجهترتیب خود اتکایی آ

ی وستایی مررهای پرداختی دولت به روستایی آن باشد باعث کاهش تولید، اشتغال و افزایش هزینه ها به خانوا

 .شودکه این کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت

افزایش این  ،توبین در بخش کشاورزی  Q ر منفی و معنی دار نرخ سود بانکی بر شاخصبا توجه به تاثی

ع مالی مناب نرخ می تواند جذابیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به دو دلیل کاهش دهد. نخست اینکه

 یسکرسپرده گذاران کشاورزی به جای بخش کشاورزی به سمت بانک ها روان خواهد شد که سودی بدون 

لیل اری به داعتب عاید سپرده گذاران می کند. دوم اینکه هزینه تامین مالی کشاورزان از بانک ها و نهادهای

اهش را ک افزایش نرخ سود بانکی و در پی آن افزایش نرخ سود تسهیالت افزایش یافته که سودکشاورزان

در بخش  توبین Q کاهش شاخص خواهد داد. لذا ، با توجه به مطالب باال افزایش نرخ سود بانکی زمینه

  .کشاورزی را در پی خواهد داشت

لذا تعدیل نرخ سود بانکی این زمینه را به وجود می آورد که سپرده گذاران کشاورزی سرمایه گذاری 

توبین در بخش کشاورزی در کوتاه مدت  Q بیشتری در بخش کشاورزی داشته باشند. اثر نرخ ارز بر شاخص
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توبین در بخش کشاورزی آن است که با  Q ل مثبت شدن تأثیر نرخ ارز بر شاخصاثری مثبت است و دلی

افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش می یابد که در پی آن، صادرات بخش کشاورزی افزایش می یابد و افزایش 

صادرات باعث بهبود وضعیت معیشتی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی شده و در نتیجه سرمایه گذاری 

ر بخش کشاورزی نیز افزایش می یابد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که در صورت افزایش نرخ ارز )کاهش د

ارزش پول ملی( چون قیمت کاالهای داخلی ارزانتر از کاالهای خارجی است، لذا تقاضا برای کاالهای داخلی 

ادرات بخش کشاورزی را در پی توسط خارجیان و قیمت کاالی صادراتی افزایش یافته که این امر افزایش ص

دارد. بنابراین، با افزایش صادرات محصوالت کشاورزی، انگیزه کافی برای تولید با بهترین کارایی و عرضه 

محصوالت غذایی را فراهم می آورد که سرانجام به تنوع بیشتر کاال و خدمات مصرفی با هزینه های کمتر، 

توبین در  Q رآمد باالی روستاییان و در نتیجه به افزایش شاخصارتقاء استانداردهای زندگی روستاییان، د

 بخش کشاورزی خواهد انجامید.

ذا توبین در بخش کشاورزی دارد. ل Qشاخص قیمت مواد غذایی متغیری است که اثری مثبت بر 

شاید  ن امرافزایش این شاخص می تواند به منزله افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باشد. دلیل ای

 یمت موادقزایش این باشد، از آنجا که بیشتر مواد غذایی از راه فعالیت های کشاورزی بدست می آید لذا اف

تولید  ان بهدرآمد کشاورزان می باشد و در نتیجه انگیزه کشاورز خوراکی در داخل کشور به معنی افزایش

ه به اشت کبیشتر و تنوع در کشت و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را در پی خواهد د

 توبین در بخش کشاورزی است. Qمعنی افزایش شاخص 
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