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چكيده
عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایهگذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو
هستند .با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی
اثر اعتبارات بر اشتغالزایی اهمیت به سزایی دارد .اما با توجه به مشکالت عدیده در دریافت وام از منابع رسمی،
میزان تمایل کشاورزان به دریافت وام از منابع غیر رسمی نیز اهمیت دارد .در این تحقیق ،نخست به منظور تاثیر
اعتبارات بر اشتغالزایی با استفاده از تست علیّت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و اعتبارات رابطه
علّی بر قرار میباشد .نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطة مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت
محصول میباشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزة بیشتری برای سرمایهگذاری روی فعالیت خود
مییابند .از آنجا که سرمایه از نهادههای کمیاب و محدودکنندة فعالیت کشاورزان است ،تقاضای اعتبارات با نرخ
بهره رابطة غیرمستقیم دارد .با بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات
نیز میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه ،سطح زیر کشت گندم ،ارزش گندم تولید شده و میزان
تحصیالت با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند.
طبقهبندیD3, D14, G21 :JEL
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مقدمه
فصلي بودن تولیدات كشاورزي همواره يک خأل موقت بین هزينه و درآمد كشاورزان ايجاد
ميكند ،لذا آنان به منظور تأمین هزينههاي جاري و سرمايه اي خود نیاز به سرمايه دارند .يكي
از مهمترين عوامل محدودكنندة گسترش فعالیتهاي كشاورزي و به كارگیري فناوريهاي جديد
در اين بخش ،كمبود سرمايه است .سرماية مورد نیاز كشاورزان از سه منبع :پسانداز شخصي
يا قرض از همسايگان ،دولت و بودجة عمومي ،نظام بانكي و يا به عبارت بهتر اعتبارات كشاورزي
تأمین ميشود.
به دلیل پايین بودن سطح تولید و درآمد سرانة كشاورزان ،امكان پسانداز آنها كم ولذا امكان
سرمايهگذاري از اين محل براي خريد نهادههاي مدرن محدود است .منابع مربوط به بودجة دولت
نیز عالوه بر محدوديتهاي موجود ،بیشتر به امور زيربنايي اختصاص مييابد .درچنین فضايي و
با وجود محدوديتهاي فوق ،نقش اعتبارات نظام بانكي در تأمین مالي سرمايهگذاريهاي
كشاورزان اهمیت فراوان دارد؛ زيرا اين اعتبارات ميتواند مكمل پس اندازها و سرمايههاي محدود
كشاورزان باشد (باقري .)1832،يكي از سیاستهاي موجود براي توسعه بخش كشاورزي ،افزايش
سرمايهگذاري در اين بخش و راههاي تامین سرمايه آن ميباشد .مسائل مربوط به سرمايه و
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي به خاطر تنگناهاي ساختاري و كمبود امكانات مالي اكثر
بهرهبردارها ،به عنوان يک عامل باز دارنده در رشد آن محسوب ميگردد .در دو دهه بعد از جنگ
جهاني دوم ،سیاستگزاران برنامههاي توسعه همگي بر اين نكته توافق داشتند كه اكثر كشاورزان
نیازمند دريافت وامهاي ارزان قیمت هستند تا بتوانند درآمد خود را رونق بخشند (يعقوبي.)1831،
در اين دوران دولتها يكي از راههاي خروج از چرخه فقر را اعتبارات يارانهاي براي كشاورزان
فقیر تشخیص داده و اين توزيع اعتبارات عموما بر مبناي دو فرض بنا گذارده شده بود :فرض اول
اينكه خانوارهاي كشاورزي به دلیل طبیعت فصلي كشاورزي و فاصله زماني بین هزينه و درآمد
و تسلط شرايط اقلیمي بر تولید داراي محدوديت مالي هستند .فرض دوم كه در ارتباط با
وام دهندگان وجود داشت ،بر مبناي آن وام دادن به روستايیان هزينه و ريسک بیشتري را ميطلبد
و در اين زمینه اكثر وام دهندگان مايل نیستند كه وجوه مالي خود را به آنها تخصیص دهند .اين
محدوديتها باعث ميگردد كه كشاورزان براي رفع نیازهاي مالي خود به منابع غیر رسمي روي
بیاورند و مورد استثمار آنها از طريق بهرههاي كالن قرار بگیرند ،بنابراين دولتها با اين انگیزه كه
تخصیص وجوه مالي با نرخ بهره كم ميتواند در رفع اين محدوديتها موثر باشد وارد بازارهاي
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مالي ميشوند (يعقوبي .)1831 ،اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهاي
تولیدي و يا فرصتهاي شغلي جديد تأثیر ميگذارد .تزريق وام و اعتبار به جريان تولید به صورت
سرمايه در گردش دركوتاه مدت ،به دلیل ثابت بودن حجم سرمايه ،باعث افزايش اشتغال ميشود،
اما در بلندمدت كه جريان وام و اعتبار تبديل به سرمايه ثابت ميشود ،تغییرات تكنولوژيكي را به
همراه دارد .بطوريكه اندرسون ( )1110بیان ميكند در طول دهه  32میالدي كه اعتبارات
ارزان بود در كشور برزيل نرخ رشد اشتغال نیرويكار دائمي سريعتر از نرخ رشد اشتغال نیرويكار
موقت (فصلي ،روزانه يا هفتگي) بود .از اينرو تقاضاي كشاورزان براي بهدست آوردن اعتبارات
مطرح ميشود .منابع اعتباري مختلفي تأمینكنندة اعتبارات نظام بانكي است.
امیني و فلیحي ( )1833به بررسي وضعیت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي پرد اختهاند .آنها
نشان دادند افزايش درآمدهاي نفتي موجب افزايش اندكي در سرمايهگذاري در بخش كشاورزي
ميشود .اين افزايش از طريق اعتبارات عمراني و سرمايهگذاري از طريق زير بناها و زمینههاي
الزم براي تشويق سرمايهگذاري خصوصي را فراهم ميكند .با وجود تأثیر مثبت افزايش اعتبارات
بانكي بر سرمايهگذاري ،بیشترين تأثیر مربوط به شاخص قیمتها ميباشد .در نتیجه اگر قیمت
كاالهاي كشاورزي افزايش يابد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي بیشتر تشويق ميگردد .در
بیشتر كشورها اين عرضه اعتبارات از دو منبع اصلي تجهیز پساندازها و بازپرداخت وامهاي اعطا
شده به كشاورزان تأمین ميشود .عالوه بر اين ،اعتبارات تأمینشده از طرف دولتها با نرخ ارزان
و با هدف حمايت از بخش كشاورزي ،منبع سوم تأمین اعتبار دركشورهاي درحال توسعه است.
بهطوري كه برخي از مؤسسه هاي اعتباري فعال در بخش كشاورزي بیش از ساير منابع به اين
كمکها وابسته شدهاند (ايران نژاد1831 ،؛ بانک كشاورزي 1833 ،و جابري .)1830 ،منبع ديگر
براي تامین اعتبارات استفاده كردن از وامهاي غیر رسمي ميباشد اما مشكل بزرگي كه اكثر
روستايیان با آن مواجه هستند زياد بودن نرخ بهره وامهاي غیررسمي است .البته گرفتن وام از
طريق نزول براي خانوارهاي فقیر كه داراي وثیقه معتبر نیستند ،ممكن و مقدور نیست و آنها را
مجبور به استفاده از منابع غیررسمي ميكند (آصفي راد .)1831،از آنجا كه اخذ وام چه از منابع
رسمي و چه غیررسمي ميتواند اثر بسزايي در ايجاد اشتغال بخش كشاورزي داشته باشد .از
اينرو الزم است به دلیل وجود ظرفیتهايي براي ايجاد فرصتهاي شغلي در اين بخش به بررسي
عوامل مؤثر بر اشتغالزايي از جمله اعتبارات پرداخت.
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روش تحقیق
بررسی روند ارزش افزوده ،اشتغال ،سرمایهگذاري و اعتبارات بانکی در بخش كشاورزي
براي بررسي اثر اعتبارات بر اشتغالزايي در بخش كشاورزي بر اساس تحلیلهاي سري زماني،
وقتي ميتوانیم از روشهاي رگرسیون متداول استفاده كنیم كه سريهاي زماني مربوطه ايستا
باشند .دو آزمون ديكي -فولر ( )DFو ديكي –فولر تكمیل شده ( )ADFاز رايج ترين و سادهترين
آزمونهاي تعیین درجه همگرايي سريها ي ناپايا هستند .اما در اين تحقیق به علّت به هنگامتر
بودن آزمون ايستايي نه مرحلهاي نسبت به دو آزمون ديكي فولر و ديكي فولر تكمیل شده ،از اين
آزمون براي تست ايستايي دادههاي سري زماني استفاده شد .براي بررسي رابطه بین متغیرها و
میزان اثرگذاري آنها بر يكديگر از تست علّیت گرانجري استفاده ميشود .همچنین براي انجام
دادن تست علّیت در وحله اول نیاز به آزمون  VARميباشد .از آزمون خود رگرسیون
برداري VAR1ميتوان براي بررسي اثر شوکها و نیز براي انجام شدن تست علیت گرانجري
استفاده كرد .الگوي خود رگرسیون برداري كه بر مبناي غیر تئوريک بنا شده ابزار خوبي براي
پیش بیني روند متغیرهاي اقتصادي سريهاي زماني هستند و ابزارهاي توابع عكسالعمل ضربه
پاسخ و تجزيه واريانس در تجزيه و تحلیل روابط بین متغیرها و تكانههاي وارد كارايي بااليي
دارند .اما براي تخمین  VARابتدا بايستي تعداد وقفه بهینه با استفاده از دو معیار آكائیک و
شواتز مشخص گردد .پس از تخمین آزمون  VARنیاز به تفسیر ضرايب خود رگرسیون با استفاده
از توابع واكنش آني و تجزيه واريانس ميباشد .بطوريكه اگر خط صفر توسط منحنيها در بر
گرفته شود نشاندهنده معني دار نبودن اثر شوک ميباشد .براي بررسي اثر شوک وارد بر هر
متغیر روي ساير متغیرها ميتوان آزمون تجزيه واريانس را انجام داد .در آخر بعد از تخمین مدل
خود رگرسیوني  VARتست علیت گرانجري انجام ميشود تا رابطه علّي بین متغیرها بررسي
گردد.
از آنجا كه اشتغال عموماً تحت تأثیر میزان سرمايهگذاري و ارزش افزوده قرار ميگیرد .پس عالوه
بر اين دو متغیر ،به منظور بررسي اثر اعتبارات كشاورزي بر اشتغال ،اعتبارات بانک كشاورزي
نیز در نظر گرفته شده است.

Variance Decomposition

1
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تابع تقاضاي اعتبارات
تابع تقاضاي اعتبارات از طريق تابع سود برآورد ميگردد .براي تخمین تابع تقاضاي اعتبارات از
مدل ارائه شده توسط كومار و همكاران ()1133همچنین تابع سود محصول-قیمت و تابع تقاضاي
عوامل تولید الئو و يوتوپولوس ( )1130استفاده شد .تابع سود ،از روي تابع تولید بصورت ()1
بهدست آمده است .پس با داشتن تابع تولید ميتوان تابع سود رابه صورت ( )0بهدست آورد:
)Y=F(X1, ….,Xm:Z1,…,Zn
() 1
 Xiكل نهادةمتغیر و  Ziمقدار نهاده ثابت و  Yمقدار محصول پس تابع سود به صورت ()0
بهدست ميآيد:
() 0
π,=P=F (X1, ….,Xm,Z1,…,Zn)∑ĆiXi
 P ،πو  Ćiبه ترتیب نشاندهندة میزان سود ،قیمت هر واحد از محصول و قیمت هر واحد از
نهاده است .با تقسیم طرفین تابع سود ( )0بر قیمت محصول ميتوان تابع سود نرمال شده بر
حسب قیمت محصول را بهصورت ( )8ارائه كرد:
π= π,/p =F (X1,0….,Xm,Z1,…,Zn)-∑ĆiXi
() 8
كه در آن  Ciبرابر است باĆi / P :
زماني كه از تابع تولید كاب-داگالس استفاده ميشود متغیرها بصورت لگاريتمي ميباشند.
Y=AXαLβNβ2fNβ3m
در تابع تولید كاب-داگالس Y ،متغیر وابسته و  , X,L ,Nfو  Nmبه ترتیب ارزش نهاده متغیر،
تعداد نیروي كار خانوادگي ،سطح زير كشت و تعداد ساعات به كار گیري ماشینآالت ميباشند.
به عبارت ديگر براي اينكه در سطح معیني از تولید ،سود بیشینه شود ،تابع تولید بايد بازده نزولي
نسبت به مقیاس داشته باشد .شكاف بین منحنيهاي  TRو  TCنشاندهنده سود ( )πاست .در
وضعیت بازده نزولي نسبت به مقیاس در سطح خاصي از مصرف نهاده ،سود بیشینه مي شود .با
توجه به مطالب فوق ،تابع سود هر واحد محصول-قیمت به صورت ( )1بهدست ميآيد:
Π́́=PAXαLβ1Nfβ2Nmβ3 -CX
() 1
كه در آن  Cهزينة هر واحد نهادة متغیر (شامل همه نهادههاي متغیر به جز نیروي كار خانوادگي
و ساعات كار ماشینآالت) است و متغیرهاي ديگر قبالً تعريف شدهاند .لذا تابع سود نرمال شده
را به صورت ( )4ميتوان ارائه كرد:
́
α β1 β2
β3
π=π/p=AX L Nf Nm -qx
() 4
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كه در آن ) (q = C / Pهزينة نهادة متغیر تعديل شده و Pقیمت هر واحد از محصول است .ضريب
هزينة هر واحد از نهادة متغیر بر حسب نرخ كارمزد و طول دوره كشت از رابطة زير به دست
ميآيد:
)C=1+(i x t/12

كه  iنرخ كارمزد ساالنه (درصد) و  tطول دورة كشت به ماه است .پس با استفاده از مطالب گفته
شده تابع سود نرمال شده محاسبه ميگردد.
)1/(1-α
)-α(1-α) α(1-α) β(1-α) β2(1-α
Π=A
(1-α)q
α
L
Nf
)Nmβ3(1-α
يا
() 1
Π=A*qα* β*1
β*2
*β
L Nf Nm
)α*=-α(1-α

)β3*=β3(1-α

)β2*=β2(1-α
)β*1=β1(1-α

براساس قضیة هتلینگ از تابع سود نسبت به قیمت نهاده مشتق ميگیريم:
X*=-δΠ/δq
() 3
كه اگر طرفین آن در  –q /πضرب شود ،آنگاه:
*
*-X q/Π =Δπ/δq x q/Π =δlnΠ/δlnq = α
*X*/Π =-α
و اگر از دو طرف رابطة فوق ،لگاريتم طبیعي گرفته شود در نهايت داريم:
*
*
Lnx =ln(-α )-lnq+lnπ
() 3
با جايگزيني رابطة ( )1در رابطة ( ،)3رابطه ( )1بهدست ميآيد.
*
*
Lnx =lnA+(α 1)lnq+β1*lnL+β*2lnNf+β3*lnNm
() 1
كه در آن  lnAبرابر است باlnA*+ln(-α*) :

از طرف ديگر سرماية شخصي قابل دسترس كشاورزان براي خريد نهادههاي متغیر بستگي به
سود كشاورزان در دورة زراعي گذشتة آنان دارد؛ پس سرماية شخصي صرف شده كشاورز )(X0
براي خريد نهادههاي متغیر را ميتوان به صورت ( )12تخمین زد:
*LnX0=a+blnπ
()12
كه در آن* πسود محصوالت تولید شدة دورة قبل است و  x0سرماية شخصي كشاورز برحسب
ريال است.
با استفاده از رابطههاي ( )1و ( )12تقاضاي اعتبارات به نحو زير برآورد ميشود:
X*β = X*-X0
()11
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با گرفتن آنتي لگاريتم طبیعي از طرفین روابط ( )1و ( )12و جايگزيني آنها در رابطة ( ،)11تابع
تقاضاي اعتبارات به صورت ( )10خواهد بود:
X*β=A q (α*-1) Lβ1Nfβ2Nmβ3-a п*b
()10
تابع فوق رابطة تقاضاي اعتبارات در دورة مورد نظر را با نرخ بهره نشان ميدهد.
بررسی تمایل زارعین براي اخذ وام از منابع رسمی یا غیررسمی
پس از بهدست آوردن تابع تقاضاي اعتبارات به بررسي تمايل كشاورزان براي دريافت وام از منابع
رسمي يا غیررسمي پرداخته شد .وقتي خانوادهاي متقاضي استفاده از اعتبارات است وام را از
موسسه رسمي يا غیررسمي ميگیرد .به منظور تبیین عوامل موثر بر استفاده از بخش مالي
غیررسمي از الگوي اقتصادسنجي انتخاب دوتايي يعني با متغیر وابسته دوتايي استفاده شده است.
براي تعیین آثار متغیرهاي مستقل (توضیحي) بر متغیر وابسته دوتايي روشهاي متعددي وجود
دارد از جمله اين روشها ،الگوي (مدل) پروبیت ميباشد .در اين الگوها نوع يا چگونگي مواجهه
افراد با وقايعي مورد تحلیل واقع ميشود كه به صورت دوتايي تعريف ميشوند و اين افراد صرفاً
به انتخاب يک گزينه مبادرت ميكنند .بدين منظور استفاده يا عدم استفاده از بخش مالي
غیررسمي توسط خانوار روستايي به عنوان متغیر وابسته موهومي (دوتايي) در نظر گرفته شده و
اثر برخي عوامل و متغیرهاي مستقل بر آن تحلیل گرديده است .براي حالت استفاده خانوار
روستايي  iام از بخش مالي غیر رسمي ( )Yiعدد يک و در صورت عدم استفاده از اين بخش عدد
صفر اختصاص مييابد .اگر  Piاحتمال  Yi=1باشد ،آنگاه احتمال  Yi=0معادل  1-Piخواهد بود.
مجموع متغیرهاي مستقل اثرگذار بر حالت استفاده از بخش غیررسمي با نماد  wiنشان داده شد.
بنابراين احتمال وقوع حالت مورد نظر (استفاده يا عدم استفاده از بخش غیررسمي) تابعي از
پارامترهاي ̒̒̒̒̕ бو  wخواهد بود.
()18

)Prob(Yi=1)=F(б´wi
)Prob(Yi=o)=1-F(б´wi

در مدل پروبیت پس از محاسبه اثر نهايي ( )MEيعني میزان تغییر در احتمال  wi=1بر اثر تغییر
يک واحد در متغیر مستقل به صورت رابطه ( )11قابل محاسبه است:
()11

ME=∂Pi/∂wk =exp(б´w)/[1+exp(б´w)]2 .бK
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براي تخمین مدل پروبیت به دلیل نمايش بهتر اثر نهايي از نرم افزار  Stataاستفاده شد.
در قسمت بررسي اثر اعتبارات بر اشتغالزايي دادههاي سري زماني از انتشارات بانک مركزي
جمعآوري شد .دادهها مربوط به ارزشافزوده بخش كشاورزي ،سرمايهگذاري و میزان اشتغال در
بخش كشاورزي و اعتبارات پرداختي بانک كشاورزي به بخش كشاورزي در دوره زماني -34
1814ميباشد .در بخش تخمین تابع تقاضاي اعتبارات و نیز در بخش تمايل كشاورزان به استفاده
از منابع غیررسمي ،دادههاي مورد نیاز براي انجام اين تحقیق از طريق پرسشنامه جمعآوري شد.

نتایج و بحث
اثر اعتبارات كشاورزي بر اشتغال بخش كشاورزي ایران
با توجه به نقش بهسزاي اعتبارات بانک كشاورزي در خصوص ايجاد اشتغال در اين بخش به
بررسي اثر اعتبارات بر اشتغالزايي در بخش كشاورزي پرداخته شد .از آنجا كه بهكارگیري
دادهها ي سري زماني ،مبتني بر فرض ايستايي است ،ابتدا تست ايستايي با روش آزمون نه
مرحلهاي انجام شد .سپس آزمون (1 varخود رگرسیون برداري) براي متغیرهاي اشتغال،
ارزشافزوده ،سرمايهگذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي انجام شد .با در نظر گرفتن يک دوره
 10ماهه شوک ،در رابطه بین اعتبار بر اشتغال در كل دوره و همچنین اعتبار با سرمايهگذاري و
ارزشافزوده تا دوره چهارم و نیز ارزشافزوده با سرمايهگذاري و اعتبار تا دوره سوم معنادار شد.
با استفاده از تجزيه واريانس 0ميتوان اثر شوک وارد بر هر متغیر را روي ساير متغیرها در طول
زمان اندازه گیري كرد .همانطور كه در جدول ()1مشاهده مي شود سهم متغیر اعتبار پرداختي
بانک كشاورزي به متغیر اشتغال در بخش كشاورزي در دوره يكساله  2/4و سهم اشتغال به اعتبار
در بخش كشاورزي در دوره يكساله  48/13ميباشد .همچنین سهم متغیر اشتغال در اعتبار
پرداختي بانک كشاورزي در بخش كشاورزي نسبت به ساير متغیرها نیز بیشترين است و متغیر
سرمايه بیشترين سهم و متغیر اعتبا ر كمترين سهم را در اشتغال دارد و اثر سرمايهگذاري بر
اشتغال در بخش كشاورزي با افزايش دوره در يک سال بیشتر شد .با توجه به آنكه اشتغال
بیشترين سهم را در دوره يک ساله در اعتبارات پرداختي بانک كشاورزي دارد ميتوان نتیجه
گرفت كه با افزايش اشتغالزايي در بخش كشاورزي ،میزان سهم اعتبار پرداختي به اين كار نیز
افزايش مييابد (جدول.)1
Vector Autoregressive model
Variance Decomposition5

1
2
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جدول( )1تجزیه واریانس متغیر اشتغال و اعتبارات در دوره یك ساله
دوره يک ساله
تجزيه واريانس متغیر اشتغال
تجزيه واريانس متغیر اعتبارات

انحراف معیار

اعتبارات

سرمايه گذاري

ارزش افزوده

اشتغال

44138/3
1381/0

2/4
13/4

31/13
18/11

10/3
11/11

14/01
48/13

منبع :يافتههاي تحقیق

نتايج رابطه علّیت و اثرگذاري متغیرها بر روي يكديگر در جدول ( )0نشان داده شده است.
همانطور كه در جدول ( )0مشاهده ميشود ،براي هر يک از متغیرها كه سطح احتمال آن كمتر
از  %4باشد فرضیه صفر (عدم رابطه علیّت  ) H0:رد ميشود .در اينجا رابطه علّي بین اعتبار و
اشتغال در بخش كشاورزي با احتمال  2/33ميباشد كه به دلیل بیشتر بودن اين احتمال از %4
فرضیه صفر پذيرفته شده و رابطه علّي بین اعتبار و اشتغال وجود ندارد .اما بین متغیر اشتغال و
متغیر اعتبار با احتمال  2/224رابطه علّي وجود دارد .كه نشان ميدهد با افزايش اشتغالزايي در
بخش كشاورزي احتمال افزايش اعتبار در بخش كشاورزي نیز وجود دارد اما صرفا با افزايش
اعتبار ،اشتغالزايي در بخش كشاورزان افزايش نمييابد و اين موضوع باعث ميشود تا كشاورزان
با افزايش اشتغال و كاهش بیكاري اعتبارات بیشتري بهدست آورند .به دلیل بر قراري رابطه علّي
بین اشتغالزايي و اعتبارات در كشاورزي ،حداكثر اشتغالزايي در بخش كشاورزي در سال 1834
بوده كه در همین سال نیز بیشترين میزان اعتبار پرداختي در كشاورزي روي داده بود و اين امر
نشان دهنده آن است كه در هر زمان كه میزان اشتغالزايي افزايش يابد ،اعتبار پرداختي نیز
افزايش مييابد .همین رابطه علّي بین متغیر ارزشافزوده و سرمايهگذاري وجود دارد اما بین
متغیر سرمايهگذاري با دو متغیر ارزشافزوده و اشتغال رابطه علّي برقرار نیست .به همین ترتیب
بین متغیر اعتبارات در بخش كشاورزي با متغیر سرمايهگذاري نیز رابطه علّیت وجود ندارد .و
تنها افزايش اشتغالزايي ميتواند بر اعتبارات پرداختي در بخش كشاورزي اثرگذار باشد و باعث
افزايش اعتبارات شود ولي افزايش سرمايهگذاري و ارزشافزوده كشاورزي علّتي براي افزايش
اعتبارات نميباشند (جدول .)0
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جدول( )2نتایج تست علیت گرانجري
متغیر مستقل

متغیر وابسته
اشتغالزايي
احتمال

اعتبارات
2/33

سرمايه گذاري
2/01

ارزش افزوده
2/20

اعتبارات
احتمال

اشتغالزايي
2/224

سرمايه گذاري
2/38

ارزش افزوده
2/08

منبع:يافتههاي تحقیق

با توجه به برقراري رابطه علّي بین اشتغال و اعتبار ،كشاورزان بهدلیل آنكه با افزايش اشتغالزايي
ميتوانند اعتبارات بیشتري بهدست آورند درصدد دستیابي بیشتر به اعتبارات كشاورزي بر
ميآيند تا با افزايش اشتغالزايي درآمد بیشتري كسب كنند و اين امر باعث بهبودي در بخش
كشاورزي ميگردد .بدين سبب موضوع تقاضا براي اعتبارات مطرح ميشود كه میزان تقاضاي
اعتبارات كشاورزان تحت تاثیر چه عواملي قرار دارد و هر يک از ويژگيهاي اقتصادي كشاورزان
چه تاثیري بر تقاضاي اعتبارت دارد.
بررسی عوامل موثر بر تقاضاي اعتبارات در بخش كشاورزي استان فارس
نتایج برآورد تابع سرمایة شخصی كشاورز
از جمله اطالعات ديگري كه در مسیر برآورد تابع تقاضاي اعتبارات به آن نیاز است ،تابع سرماية
شخصي كشاورز ميباشد .بدان دلیل كه میزان سرماية شخصي كشاورز از سرماية مورد نیاز براي
فعالیت كشاورزي بايستي كسر شود تا میزان اعتبارات مورد تقاضا بهدست آيد .نتايج برآورد تابع
سرماية شخصي كشاورزان در جدول ( )8نشان داده شده است .بهطوريكه لگاريتم متغیر وابسته
(سرمايه شخصي كشاورز) ،روي لگاريتم طبیعي سود سال گذشته رگرس شده است .همانطور
كه در جدول ( )8مشاهده ميشود ،به ازاي افزايش يک درصد سود كشاورز ،سرمايه شخصي سال
آينده او حدود  2/01درصد افزايش مييابد يعني اگر كشاورز اين منطقه سودي در سال گذشته
داشته باشد ،اين سود بر سرمايه شخصي كشاورز اضافه شده و ميتواند به فعالیت كشاورزي سال
بعد مساعدت كند .اما اگر اين مقدار سود دوره قبل كم باشد كشاورز مجبور به دريافت وام از يک
منبع رسمي يا غیررسمي مي شود .اين نتیجه وجوب تخصیص اعتبار به كشاورزان اين منطقه را
روشنتر نشان ميدهد (جدول .)8
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جدول ( )3نتایج برآورد تابع سرمایه شخصی كشاورز
متغیرها

ضرايب

انحراف معیار ضرايب

آماره t

سطح معني داري

ضريب ثابت

11/81

2/41

00/10

*

2/22

سود كشاورز

2/01

2/28

3/3

*

2/22

* در سطح  %1معنيدار است

DW=2/1

R2=2/43

R-2=2/41

F=12/21

منبع :يافتههاي تحقیق

نتایج برآورد تابع سود كشاورز
براي دستیابي به تابع تقاضاي اعتبارات پس از برآورد تابع تولید و سرمايه بايستي تابع سود نیز
برآورد گردد .در جدول( )1متغیر وابسته يا همان سود كشاورزان روي هزينه متغیر تعديل شده،
سطح زير كشت ،نیروي كار خانوادگي و تعداد ساعات بهكارگیري ماشینآالت رگرس شده است.
عالمت هر يک از ضرايب نشاندهنده تاثیر افزايشي يا كاهشي آن ضريب بر سود ميباشد.
همانطور كه در جدول ( )1مشاهده ميشود ،ضرايب برآورد شده براي متغیرها در تابع سود
حاكي از آن است كه افزايش يک درصدي هزينه تعديل شده حدود  2/28درصد كاهش سود را
در پي دارد .زيرا سود از كسر كردن هزينه از درآمد بهدست ميآيد و به همین دلیل با افزايش
هزينه ،سود كاهش مييابد .به همین ترتیب افزايش يک درصدي سطح زير كشت گندم باعث
كاهش  2/28درصدي در سود شده است .در جدول ( )1مشاهده ميشود كه هر چه اندازه زمین
افزايش يابد هزينههاي زارع نسبت به درآمد زارع بیشتر افزايش يافته و اين امر موجب كاهش
سود كشاورز شده است .بهكارگیري نیروي كار خانوادگي و تعداد ساعت ماشینآالت ،به ترتیب
 2/03 ،2/21درصدي میزان كاهش و افزايش سود را موجب شد .دلیل آن است كه با افزايش
نیروي كار خانوادگي به دلیل عدم تبهّر نیروي خانوادگي كم سن نسبت به استفاده كردن از
كارگر ،تولید كاهش مييابد و موجب كاهش سود ميشود و همچنین با افزايش ساعات مفید
استفاده از ماشینآالت نیز تولید افزايش و درآمد كشاورز نیز افزايش يافته و موجب افزايش سود
ميشود(جدول .)1
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جدول ( )7نتایج برآورد تابع سود كشاورز
متغیرها
ضريب ثابت
هزينه تعديل شده
سطح زير كشت
تعداد نیروي كار خانوادگي
ساعات ماشین آالت

ضرايب

انحراف معیار ضرايب

14/18
-2/28
-2/28
-2/21
2/03

2/02
2/223
2/24
2/23
2/24

DW=1/41

R-2=2/01

آماره t
33/31
-1/11
-2/18
-2/11
1/43
R2=2/03

سطح معني داري
*

22/22
2/22
2/40
2/4
*
2/22
*

F=12/11

*در سطح  %1معني دار است
منبع :يافتههاي تحقیق

پس از انجام تخمینهايي نظیر آنچه گفته شد در نهايت تابع سود واحد محصول -قیمت بصورت
زير قابل باز نويسي است:
Π=A*qα* β*1
β*2
β*3
L Nf Nm
يا
п *=3034841/48q -2/28 L -2/28 Nf -2/21 Nm2/03
نتایج برآورد تابع تقاضاي اعتبارات
براي به دست آوردن تابع تقاضاي اعتبارات ،با توجه به قضیه هتلینگ و با داشتن رابطه زير كه
در آن  lnAبرابر است با lnA*+ln(-α*) :داريم:
*Lnx*=lnA+(α1)lnq+β1*lnL+β*2lnNf+β3*lnNm
Lnx*=10/10 -1/28 lnq -2/28 lnL - 2/21 LnNf +2/03 lnNm

X*=013321/4 q-1/28 L -2/28 Nf -2/21 Nm2/03
اما بخشي از اعتبارات مورد نیاز را كشاورز از طريق سرمايه شخصي خود تامین ميكند .تابع
سرماية شخصي كشاورز به شكل زير برآورد گرديد:
X0=31188/1 b 2/01
()11
و لذا با تلفیق رابطههاي  13و  13و  11رابطه  02حاصل خواهد شد:
()02

X*β =013321/4 q-1/28 L -2/28 Nf -2/21 Nm - 31188/1b 2/01

براي تفسیر اين مدل از رابطه  q= (1+0.75i) /pاستفاده شد كه در آن  qبر حسب نرخ بهره و
قیمت محصول نوشتهشده است ،استفاده و تابع تقاضاي اعتبارات به صورت زير بازنويسي ميشود:
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()01

X*β =013321/4 [(1+2/34i )/ p]-1/28 L -2/28 Nf -2/21 Nm2/03- 31188/1 b2/01
X*β =013321/4 p1/28 (1+2/34i) -1/28 L -2/28 Nf -2/21 Nm2/03- 31188/1 b ./01

براساس رابطة مثبت میزان تقاضاي اعتبارات با قیمت محصول رابطه مستقیم دارد چون كشاورزان
با افزايش قیمت محصول انگیزة بیشتري براي سرمايهگذاري روي فعالیت خود مييابند .نتايج
تابع تقاضاي اعتبار نشان ميدهد كه كشش تقاضا براي اعتبار در رابطه با قیمت محصول مثبت
است و ميتوان فرض كششپذير بودن تقاضا براي اعتبار نسبت به قیمت محصول را پذيرفت .در
صورت پاسخگويي به تقاضاي درازمدت كشاورزان ،توسعه فعالیت كشاورزي (كه خود فرايندي
تدريجي و زمانبر است) و استفاده از فناوريهاي نوين و ارتقاي بهرهوري قابل پیشبیني است.
با توجه به رابطه منفي هزينه تعديل شده با تقاضا براي اعتبار ،با افزايش هزينه تولید میزان وام
دريافتي توسط كشاورزان كاهش مييابد .اين درست همان نتیجهاي است كه كومار و همكارانش
( )1133در تحقیقي در منطقه اتارپرادش هند بهدست آوردند .اما طبق رابطه فوق ،میزان تقاضا
براي اعتبارات با نرخ بهره ( ) iرابطه عكس دارد ،يعني اگر نرخ بهره يک درصد افزايش يابد،
تقاضاي اعتبارات  1/28درصد كاهش مي يابد .به عبارت ديگر تقاضا براي اعتبارات نسبت به
تغییرات نرخ بهره بيكشش است و كشاورزان با افزايش نرخ بهره چون بايستي پول بیشتري را
در مقابل وام گرفته شده بازپرداخت كنند ،تقاضاي كمتري براي اينگونه وامها دارند .بر اساس
الگوي برآورد شده ،تقاضاي اعتبارات با سطح زير رابطه غیرمستقیم دارد زيرا با افزايش سطح زير
كشت تولید افزايش يافته و درآمد كشاورز نیز زياد شده و كشاورز متقاضي وام كمتري ميگردد.
پس به ازاي يک درصد افزايش سطح زير كشت  2/28درصد تقاضا كاهش مييابد .اما تقاضاي
اعتبارات با تعداد نیرويكار خانوادگي رابطه عكس و با تعداد ساعت بهكارگیري ماشینآالت رابطه
مستقیم دارد بهگونهاي كه به ازاء افزايش يک درصدي هر يک از موارد بهترتیب  2/21و 2/03
درصد تقاضا كاهش و افزايش مييابد .همچنین تقاضا براي اعتبارات با سود دوره قبل رابطه عكس
دارد به گونهاي كه با افزايش يک درصدي سود دوره قبل ،تقاضاي اعتبارات  2/01درصد كاهش
مييابد زيرا با افزايش سود دوره قبل بر سرمايه كشاورز در دوره جديد افزوده شده و موجب
شده كشاورز متقاضي وام كمتري گردد.
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بررسی ویژگی زارعین در اخذ وام از منابع غیر رسمی در استان فارس
در مدلهاي غیرخطي براي تفسیر دقیق تغییرات متغیرهاي مستقل درآمد خارج از مزرعه ،سطح
زير كشت ،تعداد نیروي كار خانوادگي ،سن ،سواد و ارزش گندم تولید شده بر استفاده از منبع
غیررسمي از اثر نهايي استفاده ميشود .اثر نهايي بیان ميكند كه اگر متغیر مستقل (درآمد خارج
از مزرعه) يک واحد افزايش يابد احتمال استفاده از منبع مالي غیررسمي ،به میزان  1/1درصد
كاهش مي يابد .براي ساير متغیرهاي مستقل نیز به همین نحو است .به اين ترتیب اگر میزان
سطح زير كشت گندم كشاورز نیز يک واحد افزايش يابد احتمال استفاده كشاورز از منابع
غیررسمي  1/4درصد كاهش مييابد و نیز با افزايش يک واحدي میزان تحصیالت و ارزش گندم
تولید شده نیز استفاده از منابع مالي غیر رسمي كاهش مييابد .اما با افزايش يک واحدي متغیر
تعداد نیروي كار خانوادگي و متغیر سن احتمال اينكه از منبع مالي غیررسمي استفاده شود ،به
ترتیب  2/10و  0/4درصد افزايش پیدا ميكند .مطابق با پرسشنامههاي تكمیل شده كشاورزان
نمونه در میانگین سني  42سال قرار داشتند و سطح سوادشان اكثريت پايین بود و از درآمد
خارج از مزرعه كمي هم بر خوردار بودند ،اما در مقابل به دلیل باال بودن میانگین سطح زير كشت
و میزان تولید گندم در هكتار و ضريب باالي ارزش گندم تولید شده نسبت به ساير متغیرها در
جدول ( )4و همچنین به دلیل رابطه عكس نرخ بهره با میزان تقاضا ،پس زياد بودن نرخ بهره
در بخشهاي غیررسمي و میزان باز پرداخت زياد اينگونه وامها ،موجب شده كشاورزان بیشتر به
استفاده از وامهاي رسمي متمايل شوند (جدول .)4
جدول ( )5تاثیراثر نهایی بر متغیرهاي مستقل
متغیرها
درآمد خارج از مزرعه
سطح زير كشت
تعداد نیروي كار خانوادگي
سن
سواد
ارزش گندم تولیدي

تغییرات متغیر مستقل به وابسته

خطاي معیار

-2/2114
-2/2148
2/2210
2/2041
-2/2233
-1/80

2/283
2/223
2/208
2/210
2/24
22/22

منبع :يافتههاي تحقیق

 = ∂ Pr(y=1 l x) /∂xkاثر نهايي
پس بهطور كلي متغیرهاي درآمد خارج از مزرعه ،سطح زير كشت گندم ،ارزش گندم تولید شده
و میزان تحصیالت با متغیر وابسته (استفاده از منبع غیررسمي اعتبارات) رابطه غیر مستقیم
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دارند .اما متغیر تعداد نیرويكار خانوادگي و سن رابطه مستقیمي با دريافت وام از منابع غیررسمي
دارند .يعني معموال كشاورزان مسن بهدلیل ناتواني در طي كردن مراحل دريافت وامهاي رسمي
و نیز پیمودن مسافت طوالني شهر تا روستا ترجیح ميدهند از وامهاي غیررسمي استفاده كنند.

نتیجه گیري و پیشنهادها
با بررسي اثر میزان اعتبارات بر اشتغالزايي در بخش كشاورزي ميتوان نتايج زير را بیان كرد:
رابطه علّي بین اعتبار و اشتغال در بخش كشاورزي با احتمال  2/33ميباشد كه بهدلیل بیشتر
بودن اين احتمال از  %4فرضیه صفر پذيرفته شده و رابطه علّي بین اعتبار و اشتغال وجود ندارد.
اما بین متغیر اشتغال و متغیر اعتبار با احتمال  2/224رابطه علّي وجود دارد .كه نشان ميدهد
با افزايش اشتغالزايي در بخش كشاورزي احتمال افزايش اعتبار پرداختي در بخش كشاورزي نیز
وجود دارد اما صرفا با افزايش اعتبار ،اشتغالزايي در بخش كشاورزان افزايش نمييابد و اين
موضوع باعث مي شود تا كشاورزان با افزايش اشتغال و كاهش بیكاري اعتبارات بیشتري بهدست
آورند.
رابطة مستقیم میزان تقاضاي اعتبارات با قیمت محصول موجب شده كه كشاورزان با افزايش
قیمت محصول انگیزة بیشتري براي سرمايهگذاري روي فعالیت خود يابند .همچنین از آنجا كه
تقاضاي اعتبارات با نرخ بهره رابطة غیرمستقیم دارد و با اثر  1/28نرخ بهره بر تقاضا تغییر نرخ
بهره در میزان تقاضا براي اعتبار چندان مؤثر نیست .تقاضاي اعتبارات با سطح زير كشت رابطه
غیرمستقیم دارد و به ازاي يک درصد افزايش سطح زير كشت  2/28درصد تقاضا كاهش مييابد.
با توجه به رابطة معكوس تقاضاي اعتبارات با سود دورة قبل كشاورز ميتوان دريافت كه
كشاورزان اين منطقه در مرحلهاي هستند كه عامل سرمايه بین دورههاي مختلف زراعي انتقال
يافته و آنها هنوز به مرحله ثبات الگوي كشت خود نرسیدهاند .با بررسي عوامل موثر بر تمايل
زارعین به استفاده كردن از منابع غیررسمي اعتبارات به اين نتیجه دست يافته شد كه طبق اثر
نهايي اگر درآمد خارج از مزرعه يک واحد افزايش يابد احتمال استفاده از منبع مالي غیررسمي،
كاهش مييابد .براي ساي ر متغیرهاي مستقل ،سطح زير كشت ،تحصیالت و ارزش گندم تولید
شده نیز به همین نحو است .لذا پیشنهادهاي زير ارائه گرديده است.
با توجه به برقراري رابطه علیت بین اشتغال و اعتبار ،ميتوان با افزايش میزان اشتغالزايي باعث
افزايش سهم اعتبار پرداختي بخش كشاورزي گرديد.
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از آنجا كه كشاورزان اين منطقه از لحاظ زمین با تنگنا مواجه نیستند ،در صورت نبود خشكسالي،
تخصیص اعتبارات ارزان به اين منطقه ميتواند بسیار كارساز باشد.
در تخصیص و توزيع اعتبارات در مناطق روستايي بهتر است كه با استفاده از مدل تقاضاي برآورد
شده ،میزان اعتبار مورد نیاز منطقه را تخمین زده و سپس با توجه به امكانات و پتانسیلهاي
موجود اقدام به برنامه ريزي و تخصیص اعتبار نمود و با حذف موانع اداري شانس متقاضیان واقعي
براي دريافت اعتبارات افزايش مييابد.
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