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زایی و تقاضای اعتبارات در بررسی اعتبارات بر اشتغال

 کشاورزی استان فارس
 1بخشودهمرضیه رونقی، محمد 

 97/97/3030پذیرش: تاریخ                                                                               59/39/0300  تاریخ دریافت:

 چكيده
و است که کشاورزان با آن روبر یاز مسائل اساس یگذارهیو ارزان به منظور سرما یبه اعتبارات کاف یعدم دسترس

 ینان و بررسآ یاعتبار یتقاضا نییشدن تع یتجار انیشاورزان در جرک یاعتبار یازهاین شیهستند. با توجه به افزا
 ،یموام از منابع رس افتیدر در دهیدارد. اما با توجه به مشکالت عد ییبه سزا تیاهم ییزااثر اعتبارات بر اشتغال

 ریاثنخست به منظور ت ق،یتحق نیدارد. در ا تیاهم زین یرسم ریوام از منابع غ افتیکشاورزان به در لیتما زانیم
تبارات رابطه اشتغال و  اع نیحاصل شد که ب جینتا نیا یگرانجر تیّبا استفاده از تست عل ییزااعتبارات بر اشتغال

تبارات با قیمت تقاضای اع نیرابطة مستقیم ب انگریب زیتابع تقاضا ن نیحاصل از تخم جی. نتاباشدیبر قرار م یعلّ
ود روی فعالیت خ گذاریهیبا افزایش قیمت محصول انگیزة بیشتری برای سرما و کشاورزان باشدیمحصول م

فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ  دودکنندةهای کمیاب و محیابند. از آنجا که سرمایه از نهادهمی
اعتبارات  یسمر ریکشاورزان به استفاده کردن از منابع غ لیعوامل موثر بر تما یبهره رابطة غیرمستقیم دارد. با بررس

 زانیده و مش دیکشت گندم، ارزش گندم تول ریدرآمد خارج از مزرعه، سطح ز یرهایگرفت که متغ جهینت توانیم زین
 دارند. میمستق ریاعتبارات رابطه غ یرسم ریبا استفاده از منبع غ التیتحص

 JEL  D3, D14, G21:یبندطبقه

 ، بخش کشاورزیوام ، تقاضای اعتبارات، منابع غیر رسمیزاییاشتغال :ی کليدیهاواژه

  

                                                 
  كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه شیرازاستاد اقتصاد و  كارشناس ارشد بخش اقتصاد كشاورزيبه ترتیب 1

Email: marzi_ronaghi@yahoo.com 
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 مقدمه
ايجاد  كشاورزان هزينه و درآمد بین موقت خأل يک همواره كشاورزي تولیدات بودن فصلي

 يكي. دارند سرمايه به نیاز خود اي سرمايه و جاري يهاهزينه تأمین منظور به آنان لذا كند،مي

 جديد هايفناوري كارگیري به و كشاورزي هايفعالیت گسترش محدودكنندة عوامل ترينمهم از

 شخصي اندازمنبع: پس سه از كشاورزان نیاز مورد سرماية. است سرمايه كمبود بخش، اين در

كشاورزي  اعتبارات بهتر عبارت به يا و بانكي نظام عمومي، بودجة و دولت همسايگان، از قرض يا

 شود.مي تأمین

 ها كم ولذا امكانانداز آنبه دلیل پايین بودن سطح تولید و درآمد سرانة كشاورزان، امكان پس

هاي مدرن محدود است. منابع مربوط به بودجة دولت گذاري از اين محل براي خريد نهادهسرمايه

ايي و فض يابد. درچنینهاي موجود، بیشتر به امور زيربنايي اختصاص مينیز عالوه بر محدوديت

هاي گذاريهاي فوق، نقش اعتبارات نظام بانكي در تأمین مالي سرمايهبا وجود محدوديت

هاي محدود تواند مكمل پس اندازها و سرمايهكشاورزان اهمیت فراوان دارد؛ زيرا اين اعتبارات مي

زايش هاي موجود براي توسعه بخش كشاورزي، افيكي از سیاست (.1832كشاورزان باشد )باقري،

باشد. مسائل مربوط به سرمايه و هاي تامین سرمايه آن ميگذاري در اين بخش و راهسرمايه

ود امكانات مالي اكثر گذاري در بخش كشاورزي به خاطر تنگناهاي ساختاري و كمبسرمايه

گردد. در دو دهه بعد از جنگ ها، به عنوان يک عامل باز دارنده در رشد آن محسوب ميبرداربهره

ي توسعه همگي بر اين نكته توافق داشتند كه اكثر كشاورزان هاگزاران برنامههاني دوم، سیاستج

(. 1831هاي ارزان قیمت هستند تا بتوانند درآمد خود را رونق بخشند )يعقوبي،نیازمند دريافت وام

كشاورزان  اي برايهاي خروج از چرخه فقر را اعتبارات يارانهها يكي از راهدر اين دوران دولت

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 

ا بو تسلط شرايط اقلیمي بر تولید داراي محدوديت مالي هستند. فرض دوم كه در ارتباط 

طلبد ميدهندگان وجود داشت، بر مبناي آن وام دادن به روستايیان هزينه و ريسک بیشتري را وام

دهندگان مايل نیستند كه وجوه مالي خود را به آنها تخصیص دهند. اين و در اين زمینه اكثر وام

مي روي گردد كه كشاورزان براي رفع نیازهاي مالي خود به منابع غیر رسها باعث ميمحدوديت

كه  زهینگا نيها با ادولت نيبنابراي كالن قرار بگیرند، هابیاورند و مورد استثمار آنها از طريق بهره

 يموثر باشد وارد بازارها هاتيمحدود نيدر رفع ا توانديبا نرخ بهره كم م يوجوه مال صیتخص
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 يبر اشتغال واحدها میمستق ریو غ می(. اعتبار و وام به طور مستق1831 ،يعقوبي) شونديم يمال

به صورت  دیتول انيوام و اعتبار به جر قيتزر .گذارديم ریتأث ديجد يشغل يهافرصت ايو  يدیتول

 شود،ياشتغال م شيباعث افزا ه،يثابت بودن حجم سرما لیدر گردش دركوتاه مدت، به دل هيسرما

را به  يكيتكنولوژ راتییتغ شود،يثابت م هيبه سرما ليوام و اعتبار تبد انياما در بلندمدت كه جر

میالدي كه اعتبارات  32كند در طول دهه مي یان(  ب1110كه اندرسون )همراه دارد. بطوري

كار تر از نرخ رشد اشتغال نیرويكار دائمي سريعارزان بود در كشور برزيل نرخ رشد اشتغال نیروي

دست آوردن اعتبارات رو تقاضاي كشاورزان براي بهموقت )فصلي، روزانه يا هفتگي( بود. از اين

 اعتبارات نظام بانكي است. كنندةینتأمشود. منابع اعتباري مختلفي مطرح مي

ها اند .آنپرد اخته يدر بخش كشاورز يگذارهيسرما تیوضع ي( به بررس1833) يحیو فل ينیام

 يدر بخش كشاورز يگذارهيدر سرما ياندك شيموجب افزا ينفت يدرآمدها شينشان دادند افزا

 يهانهیبناها و زم ريز قياز طر يگذارهيو سرما ياعتبارات عمران قياز طر شيافزا ني. اشوديم

تبارات اع شيمثبت افزا ری.با وجود تأث كنديرا فراهم م يخصوص يگذارهيسرما قيتشو يبرا مالز

 متیاگر ق هجی. در نتباشديم هامتیمربوط به شاخص ق ریتأث نيشتریب ،يگذارهيبر سرما يبانك

در  .گردديم قيتشو شتریب يدر بخش كشاورز يگذارهيسرما ابدي شيافزا يكشاورز يكاالها

عطا هاي ااندازها و بازپرداخت وامبیشتر كشورها اين عرضه اعتبارات از دو منبع اصلي تجهیز پس

 زانار نرخ با هادولت طرف از شدهتأمین اعتبارات اين، بر عالوه. شودشده به كشاورزان تأمین مي

سعه است. تو درحال دركشورهاي اعتبار تأمین سوم منبع كشاورزي، بخش از حمايت هدف با و

هاي اعتباري فعال در بخش كشاورزي بیش از ساير منابع به اين طوري كه برخي از مؤسسهبه

 ديگر منبع(. 1830 جابري، و 1833 كشاورزي، بانک ؛1831 نژاد، ايران) اندها وابسته شدهكمک

ر اكث كه بزرگي مشكل اما باشدمي رسمي غیر هايوام از كردن استفاده اعتبارات تامین براي

 از موا گرفتن البته. است غیررسمي هايروستايیان با آن مواجه هستند زياد بودن نرخ بهره وام

آنها را  و ستیممكن و مقدور ن ستند،یمعتبر ن قهیوث يكه دارا ریفق يخانوارها ينزول برا قطري

چه از منابع  ام(. از آنجا كه اخذ و1831راد، ي)آصف كنديم يرسمریمجبور به استفاده از منابع غ

داشته باشد. از  ياشتغال بخش كشاورز جاديدر ا يياثر بسزا توانديم يرسمریو چه غ يرسم

 يبخش به بررس نيدر ا يشغل يهافرصت جاديا يبرا ييهاتیوجود ظرف لیالزم است به دل رونيا

 ت پرداخت.از جمله اعتبارا ييزاعوامل مؤثر بر اشتغال
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 روش تحقیق
 

 كشاورزي بخش در بانکی اعتبارات و گذاريافزوده، اشتغال، سرمایه ارزش روند بررسی

، ي سري زمانيهابر اساس تحلیلدر بخش كشاورزي  زايياشتغالبراي بررسي اثر اعتبارات بر 

هاي زماني مربوطه ايستا هاي رگرسیون متداول استفاده كنیم كه سريتوانیم از روشوقتي مي

ترين از رايج ترين و ساده (ADF) فولر تكمیل شده–و ديكي  (DF)فولر  -باشند. دو آزمون ديكي

ر تي ناپايا هستند. اما در اين تحقیق به علّت به هنگامهاي تعیین درجه همگرايي سريهاآزمون

ين ديكي فولر تكمیل شده، از ا اي نسبت به دو آزمون ديكي فولر وبودن آزمون ايستايي نه مرحله

براي بررسي رابطه بین متغیرها و ي سري زماني استفاده شد. هاآزمون براي تست ايستايي داده

شود. همچنین براي انجام میزان اثرگذاري آنها بر يكديگر از تست علّیت گرانجري استفاده مي

آزمون خود رگرسیون از  باشد.مي VARآزمون دادن تست علّیت در وحله اول نیاز به 

ها و نیز براي انجام شدن تست علیت گرانجري توان براي بررسي اثر شوکمي 1VARبرداري

برداري كه بر مبناي غیر تئوريک بنا شده ابزار خوبي براي استفاده كرد. الگوي خود رگرسیون

ربه العمل ضي زماني هستند و ابزارهاي توابع عكسهاپیش بیني روند متغیرهاي اقتصادي سري

 ي وارد كارايي باالييهامتغیرها و تكانهپاسخ و تجزيه واريانس در تجزيه و تحلیل روابط بین 

ابتدا بايستي تعداد وقفه بهینه با استفاده از دو معیار آكائیک و  VARدارند. اما براي تخمین 

ده با استفا نیاز به تفسیر ضرايب خود رگرسیون VARشواتز مشخص گردد. پس از تخمین آزمون 

در بر  هاكه اگر خط صفر توسط منحنيباشد. بطورياز توابع واكنش آني و تجزيه واريانس مي

باشد. براي بررسي اثر شوک وارد بر هر دهنده معني دار نبودن اثر شوک ميگرفته شود نشان

از تخمین مدل توان آزمون تجزيه واريانس را انجام داد. در آخر بعد مي هامتغیر روي ساير متغیر

بررسي  هاشود تا رابطه علّي بین متغیرتست علیت گرانجري انجام مي VARخود رگرسیوني 

 گردد. 

 عالوه گیرد. پسمي قرار افزوده ارزش و گذاريسرمايه میزان تأثیر تحت عموماً اشتغال از آنجا كه

 كشاورزي بانک اعتبارات اشتغال، بر كشاورزي اعتبارات اثر بررسي منظور به متغیر، دو اين بر

 . است شده نظر گرفته در نیز

  

                                                 
1 Variance Decomposition 
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 تابع تقاضاي اعتبارات

براي تخمین تابع تقاضاي اعتبارات از  گردد.مي برآورد سود تابع طريق از اعتبارات تقاضاي تابع

قیمت و تابع تقاضاي -همچنین تابع سود محصول(1133)مدل ارائه شده توسط كومار و همكاران 

( 1بصورت ) تولید تابع از روي سود، تابعاستفاده شد. ( 1130)عوامل تولید الئو و يوتوپولوس 

 آورد: دستهب (0رابه صورت ) سود تابع توانتولید مي تابع داشتن با دست آمده است. پسهب

(1) )n,…,Z1:Zm, ….,X1(XY=F 

iX ونهادةمتغیر  كل iZ ثابت ونهاده  مقدار Y (0) صورت به پس تابع سود محصول مقدار 

 :آيدمي دستبه

(0)  π,=P=F (X1, ….,Xm,Z1,…,Zn)∑C ́
iXi 

π ،P  وiĆ از واحد هر قیمت و محصول از واحد هر قیمت سود، میزان دهندةنشان ترتیب به 

نرمال شده بر  سود تابع توانمي محصول قیمت بر (0سود ) تابع طرفین تقسیم با است. نهاده

 :كرد ارائه (8) صورتبه را حسب قیمت محصول

(8) iXí∑C-)n,…,Z1,Zm,0….,X1/p =F (X,π π= 

   Ći / P:با است رابرب iC آن در كه

 ند.باششود متغیرها بصورت لگاريتمي ميداگالس استفاده مي-زماني كه از تابع تولید كاب

m
β3Nfβ2NβLαY=AX 

 ر،یارزش نهاده متغ بیبه ترت mN, و  fL ,N,Xوابسته و  ریمتغ Yداگالس، -در تابع تولید كاب

 .اشندبيم آالتنیماش يریكشت و تعداد ساعات به كار گ ريسطح ز ،يكار خانوادگ يرویتعداد ن

عبارت ديگر براي اينكه در سطح معیني از تولید، سود بیشینه شود، تابع تولید بايد بازده نزولي  به

( است. در πدهنده سود )نشان TCو  TRهاي نسبت به مقیاس داشته باشد. شكاف بین منحني

وضعیت بازده نزولي نسبت به مقیاس در سطح خاصي از مصرف نهاده، سود بیشینه مي شود. با 

 :آيددست مي( به1به صورت ) متیق-به مطالب فوق، تابع سود هر واحد محصول هتوج

(1)          CX- β3
mNβ2

fNβ1Lα=PAX́Π́ 

خانوادگي  كار نیروي جز به متغیر يهانهاده همه )شامل متغیر نهادة واحد هر هزينة Cكه در آن 

 نرمال شده سود تابع لذا .اندشده تعريف قبالً ديگر متغیرهاي و است آالت(ماشین كار ساعات و

 :كرد ارائه توانمي (4صورت ) به را

(4) π=π ́/p=AXαLβ1Nf
β2Nm

β3-qx 
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 بيقیمت هر واحد از محصول است. ضر Pهزينة نهادة متغیر تعديل شده و  (q = C / P)كه در آن

هزينة هر واحد از نهادة متغیر بر حسب نرخ كارمزد و طول دوره كشت از رابطة زير به دست 

 :آيدمي
C=1+(i x t/12) 

است. پس با استفاده از مطالب گفته  ماه به كشت دورة طول tساالنه )درصد( و  كارمزد نرخ i  كه

  گردد.شده تابع سود نرمال شده محاسبه مي

(1) 

Π=A1/(1-α)(1-α)q-α(1-α)αα(1-α)Lβ(1-α)Nf
β2(1-α)Nm

β3(1-α)  

 يا
Π=A*qα* Lβ*1 Nf

β*2 Nm
β* 

β2*=β2(1-α)             β3*=β3(1-α)            α*=-α(1-α)             

β*1=β1(1-α) 
 

 گیريم:هتلینگ از تابع سود نسبت به قیمت نهاده مشتق مي قضیة براساس

(3) X*=-δΠ/δq 

 ضرب شود، آنگاه: q /π–كه اگر طرفین آن در 
-X*q/Π =Δπ/δq  x  q/Π  =δlnΠ/δlnq = α*  

X*/Π =-α* 
 :داريم نهايت در شود گرفته طبیعي لگاريتم فوق، رابطة طرف دو از اگر و

(3) Lnx*=ln(-α*)-lnq+lnπ 

 آيد.مي دستبه (1) رابطه (،3رابطة ) ( در1)رابطة  جايگزيني با

(1) mlnN*
3+βflnN2

*lnL+β*
11)lnq+β*=lnA+(α*Lnx 

 α-+ln(*lnA*  (برابر است با: lnAكه در آن 

 به بستگي متغیر يهانهاده خريد براي كشاورزان دسترس قابل شخصي سرماية ديگر طرف از

 X)0( شده كشاورز صرف شخصي سرماية پس دارد؛ آنان گذشتة زراعي دورة در كشاورزان سود

 :( تخمین زد12) صورت به توانمي را متغیر يهانهاده خريد براي

(12) LnX0=a+blnπ* 

 برحسب كشاورز شخصي سرماية 0x قبل است و دورة شدة تولید محصوالت سود π*آن در كه 

 است. ريال

 :شودمي برآورد زير نحو به اعتبارات ( تقاضاي12) و (1ي )هارابطه از استفاده با

(11) X*β = X*-X0 
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 تابع (،11) رابطة در آنها جايگزيني ( و12) و (1) روابط طرفین از طبیعي لگاريتم آنتي گرفتن با

 :بود خواهد (10صورت ) به اعتبارات تقاضاي

(10) X*β=A q (α*-1) Lβ1Nf
β2Nm

β3-a п*b  

 دهد.مي نشان بهره نرخ با را نظر مورد دورة در اعتبارات تقاضاي رابطة فوق تابع

 رسمی یا غیررسمیتمایل زارعین براي اخذ وام از منابع بررسی 
 

ز منابع وام ا افتيدر يكشاورزان برا ليدست آوردن تابع تقاضاي اعتبارات به بررسي تماپس از به

اي متقاضي استفاده از اعتبارات است وام را از پرداخته شد. وقتي خانواده يررسمیغ اي يرسم

گیرد. به منظور تبیین عوامل موثر بر استفاده از بخش مالي موسسه رسمي يا غیررسمي مي

از الگوي اقتصادسنجي انتخاب دوتايي يعني با متغیر وابسته دوتايي استفاده شده است.  ررسميغی

وجود  هاي متعدديیرهاي مستقل )توضیحي( بر متغیر وابسته دوتايي روشبراي تعیین آثار متغ

. در اين الگوها نوع يا چگونگي مواجهه باشديم تیها، الگوي )مدل( پروبروش نيدارد از جمله ا

فاً شوند و اين افراد صرشود كه به صورت دوتايي تعريف ميبا وقايعي مورد تحلیل واقع مي افراد

كنند. بدين منظور استفاده يا عدم استفاده از بخش مالي ينه مبادرت ميبه انتخاب يک گز

غیررسمي توسط خانوار روستايي به عنوان متغیر وابسته موهومي )دوتايي( در نظر گرفته شده و 

براي حالت استفاده خانوار  است. دهيگرد لیمستقل بر آن تحل يرهایبرخي عوامل و متغ ثرا

عدد يک و در صورت عدم استفاده از اين بخش عدد  (iYغیر رسمي ) ام از بخش مالي iروستايي 

خواهد بود.  iP-1 معادل  0iY=باشد، آنگاه احتمال  1iY=احتمال  iP يابد. اگرصفر اختصاص مي

نشان داده شد.  iwرسمي با نماد ز بخش غیرگذار بر حالت استفاده امجموع متغیرهاي مستقل اثر

( تابعي از تفاده يا عدم استفاده از بخش غیررسميبنابراين احتمال وقوع حالت مورد نظر )اس

 خواهد بود. wو  б̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̒̕پارامترهاي 

 

(18) Prob(Yi=1)=F(б´wi) 

Prob(Yi=o)=1-F(б´wi) 

بر اثر تغییر  1iw=يعني میزان تغییر در احتمال  (ME)در مدل پروبیت پس از محاسبه اثر نهايي 

 قابل محاسبه است: (11صورت رابطه )يک واحد در متغیر مستقل به 

(11) 
ME=∂Pi/∂wk =exp(б´w)/[1+exp(б´w)]2 .бK 
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 استفاده شد. Stataبه دلیل نمايش بهتر اثر نهايي از نرم افزار براي تخمین مدل پروبیت 

 ياز انتشارات بانک مركز يزمان يسر يهاداده ييزااثر اعتبارات بر اشتغال يدر قسمت بررس

اشتغال در  زانیو م يگذارهيسرما ،يافزوده بخش كشاورزها مربوط به ارزششد. داده يآورجمع

-34 يدر دوره زمان يبه بخش كشاورز يبانک كشاورز يو اعتبارات پرداخت يبخش كشاورز

تفاده كشاورزان به اس ليدر بخش تما زیاعتبارات و ن يتابع تقاضا نی. در بخش تخمباشديم1814

 .آوري شدهاي مورد نیاز براي انجام اين تحقیق از طريق پرسشنامه جمعداده ،يررسمیاز منابع غ

 نتایج و بحث

 اثر اعتبارات كشاورزي بر اشتغال بخش كشاورزي ایران

سزاي اعتبارات بانک كشاورزي در خصوص ايجاد اشتغال در اين بخش به هبا توجه به نقش ب

كارگیري هدر بخش كشاورزي پرداخته شد. از آنجا كه ب زايياشتغالبررسي اثر اعتبارات بر 

ي سري زماني، مبتني بر فرض ايستايي است، ابتدا تست ايستايي با روش آزمون نه هاداده

براي متغیرهاي اشتغال، )خود رگرسیون برداري( rva 1آزمون  د. سپسشاي انجام مرحله

با در نظر گرفتن يک دوره  گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي انجام شد.افزوده، سرمايهارزش

و  گذاريماهه شوک، در رابطه بین اعتبار بر اشتغال در كل دوره و همچنین اعتبار با سرمايه 10

گذاري و اعتبار تا دوره سوم معنادار شد. افزوده با سرمايهافزوده تا دوره چهارم و نیز ارزشارزش

در طول  متغیرها ساير روي را متغیر هر بر وارد شوک اثر توانمي0واريانس  استفاده از تجزيه با

مشاهده مي شود سهم متغیر اعتبار پرداختي (1)همانطور كه در جدول  كرد. گیري زمان اندازه

و سهم اشتغال به اعتبار  4/2اشتغال در بخش كشاورزي در دوره يكساله بانک كشاورزي به متغیر 

باشد. همچنین سهم متغیر اشتغال در اعتبار مي 13/48در بخش كشاورزي در دوره يكساله 

پرداختي بانک كشاورزي در بخش كشاورزي نسبت به ساير متغیرها نیز بیشترين است و متغیر 

ر گذاري بر كمترين سهم را در اشتغال دارد و اثر سرمايهسرمايه بیشترين سهم و متغیر اعتبا

 كه اشتغالاشتغال در بخش كشاورزي با افزايش دوره در يک سال بیشتر شد. با توجه به آن

 توان نتیجهبیشترين سهم را در دوره يک ساله در اعتبارات پرداختي بانک كشاورزي دارد مي

در بخش كشاورزي، میزان سهم اعتبار پرداختي به اين كار نیز  زايياشتغالگرفت كه با افزايش 

 (.1يابد )جدولافزايش مي

                                                 
1Vector Autoregressive model 

5ecompositionDVariance  2 
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 ( تجزیه واریانس متغیر اشتغال و اعتبارات در دوره یك ساله1جدول)
 دوره يک ساله انحراف معیار اعتبارات سرمايه گذاري ارزش افزوده اشتغال

 متغیر اشتغالتجزيه واريانس  3/44138 4/2 13/31 3/10 01/14

 تجزيه واريانس متغیر اعتبارات 0/1381 4/13 11/18 11/11   13/48

 ي تحقیقها: يافتهمنبع

نشان داده شده است.  (0)بر روي يكديگر در جدول  هاگذاري متغیرنتايج رابطه علّیت و اثر

آن كمتر شود، براي هر يک از متغیرها كه سطح احتمال مشاهده مي (0)همانطور كه در جدول 

شود. در اينجا رابطه علّي بین اعتبار و ( رد مي 0Hباشد فرضیه صفر )عدم رابطه علیّت : %4از 

 %4باشد كه به دلیل بیشتر بودن اين احتمال از مي 33/2اشتغال در بخش كشاورزي با احتمال 

شتغال و تغیر افرضیه صفر پذيرفته شده و رابطه علّي بین اعتبار و اشتغال وجود ندارد. اما بین م

در  زايياشتغالدهد با افزايش رابطه علّي وجود دارد. كه نشان مي 224/2متغیر اعتبار با احتمال 

بخش كشاورزي احتمال افزايش اعتبار در بخش كشاورزي نیز وجود دارد اما صرفا با افزايش 

زان شود تا كشاورييابد و اين موضوع باعث مدر بخش كشاورزان افزايش نمي زايياشتغالاعتبار، 

ي ت آورند. به دلیل بر قراري رابطه علّسدهبا افزايش اشتغال و كاهش بیكاري اعتبارات بیشتري ب

 1834در بخش كشاورزي در سال  زايياشتغالو اعتبارات در كشاورزي، حداكثر  زايياشتغالبین 

 روي داده بود و اين امربوده كه در همین سال نیز بیشترين میزان اعتبار پرداختي در كشاورزي 

افزايش يابد، اعتبار پرداختي نیز  زايياشتغالست كه در هر زمان كه میزان ا نشان دهنده آن

گذاري وجود دارد اما بین افزوده و سرمايهيابد. همین رابطه علّي بین متغیر ارزشافزايش مي

 ي برقرار نیست. به همین ترتیبافزوده و اشتغال رابطه علّگذاري با دو متغیر ارزشمتغیر سرمايه

گذاري نیز رابطه علّیت وجود ندارد. و بین متغیر اعتبارات در بخش كشاورزي با متغیر سرمايه

اعث گذار باشد و بارات پرداختي در بخش كشاورزي اثرتواند بر اعتبمي زايياشتغالتنها افزايش 

افزوده كشاورزي علّتي براي افزايش گذاري و ارزشد ولي افزايش سرمايهشوافزايش اعتبارات 

 (.0باشند )جدول اعتبارات نمي
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 ( نتایج تست علیت گرانجري2جدول) 

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 ارزش افزوده سرمايه گذاري اعتبارات زايياشتغال

 20/2 01/2 33/2 احتمال

 ارزش افزوده سرمايه گذاري زايياشتغال اعتبارات

 08/2 38/2 224/2 احتمال

 ي تحقیقها:يافتهمنبع
 

 زاييشتغالادلیل آنكه با افزايش هبا توجه به برقراري رابطه علّي بین اشتغال و اعتبار، كشاورزان ب

بیشتر به اعتبارات كشاورزي بر دست آورند درصدد دستیابي هتوانند اعتبارات بیشتري بمي

درآمد بیشتري كسب كنند و اين امر باعث بهبودي در بخش  زايياشتغالآيند تا با افزايش مي

شود كه میزان تقاضاي گردد. بدين سبب موضوع تقاضا براي اعتبارات مطرح ميكشاورزي مي

ي اقتصادي كشاورزان هااعتبارات كشاورزان تحت تاثیر چه عواملي قرار دارد و هر يک از ويژگي

 چه تاثیري بر تقاضاي اعتبارت دارد.

 ی عوامل موثر بر تقاضاي اعتبارات در بخش كشاورزي استان فارسبررس

 كشاورز شخصی سرمایة تابع برآورد نتایج

 سرماية تابع است، نیاز آن به اعتبارات تقاضاي تابع برآورد مسیر در كه ديگري اطالعات جمله از

 براي نیاز مورد سرماية از كشاورز شخصي سرماية میزان بدان دلیل كه باشد.مي كشاورز شخصي

 تابع برآورد نتايج آيد. دستهب تقاضا مورد اعتبارات میزان تا شود كسر كشاورزي بايستي فعالیت

لگاريتم متغیر وابسته طوريكه هنشان داده شده است. ب (8)كشاورزان در جدول  شخصي سرماية

ور طهمان، روي لگاريتم طبیعي سود سال گذشته رگرس شده است. (سرمايه شخصي كشاورز)

شود، به ازاي افزايش يک درصد سود كشاورز، سرمايه شخصي سال مشاهده مي (8)كه در جدول 

يابد يعني اگر كشاورز اين منطقه سودي در سال گذشته درصد افزايش مي 01/2آينده او حدود 

ل اتواند به فعالیت كشاورزي سداشته باشد، اين سود بر سرمايه شخصي كشاورز اضافه شده و مي

 دريافت وام از يکبعد مساعدت كند. اما اگر اين مقدار سود دوره قبل كم باشد كشاورز مجبور به 

شود. اين نتیجه وجوب تخصیص اعتبار به كشاورزان اين منطقه را رسمي ميمنبع رسمي يا غیر

 (. 8دهد )جدول تر نشان ميروشن
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 ( نتایج برآورد تابع سرمایه شخصی كشاورز3جدول )

 متغیرها ضرايب انحراف معیار ضرايب tآماره  داري معنيسطح 

 ضريب ثابت 81/11 41/2 10/00 22/2 *

 سود كشاورز 01/2 28/2 3/3 22/2 *

F=12/21        R-2=2/41     R2=2/43   DW=2/1    در سطح 1% معنيدار است *  

 ي تحقیقها: يافتهمنبع

 نتایج برآورد تابع سود كشاورز
 

دستیابي به تابع تقاضاي اعتبارات پس از برآورد تابع تولید و سرمايه بايستي تابع سود نیز براي 

متغیر وابسته يا همان سود كشاورزان روي هزينه متغیر تعديل شده،  (1)برآورد گردد. در جدول

. آالت رگرس شده استكارگیري ماشینهسطح زير كشت، نیروي كار خانوادگي و تعداد ساعات ب

باشد. كاهشي آن ضريب بر سود ميدهنده تاثیر افزايشي يا عالمت هر يک از ضرايب نشان

شود، ضرايب برآورد شده براي متغیرها در تابع سود مشاهده مي (1)طور كه در جدول همان

درصد كاهش سود را  28/2ست كه افزايش يک درصدي هزينه تعديل شده حدود ا حاكي از آن

آيد و به همین دلیل با افزايش دست ميهد از كسر كردن هزينه از درآمد بدر پي دارد. زيرا سو

يابد. به همین ترتیب افزايش يک درصدي سطح زير كشت گندم باعث هزينه، سود كاهش مي

شود كه هر چه اندازه زمین مي مشاهده (1)درصدي در سود شده است. در جدول  28/2كاهش 

به درآمد زارع بیشتر افزايش يافته و اين امر موجب كاهش ي زارع نسبت هاافزايش يابد هزينه

ب آالت، به ترتیكارگیري نیروي كار خانوادگي و تعداد ساعت ماشینهسود كشاورز شده است. ب

ست كه با افزايش ا درصدي میزان كاهش و افزايش سود را موجب شد. دلیل آن 03/2، 21/2

ي خانوادگي كم سن نسبت به استفاده كردن از نیروي كار خانوادگي به دلیل عدم تبهّر نیرو

شود و همچنین با افزايش ساعات مفید يابد و موجب كاهش سود ميكارگر، تولید كاهش مي

آالت نیز تولید افزايش و درآمد كشاورز نیز افزايش يافته و موجب افزايش سود استفاده از ماشین

 (.1شود)جدول مي
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 سود كشاورز( نتایج برآورد تابع 7جدول )
 سطح معني داري tآماره  انحراف معیار ضرايب ضرايب هامتغیر

 ضريب ثابت

 هزينه تعديل شده

 سطح زير كشت

 تعداد نیروي كار خانوادگي

 ساعات ماشین آالت

18/14 

28/2- 

28/2- 

21/2- 

03/2 

02/2 

223/2 

24/2 

23/2 

24/2 

31/33 

11/1- 

18/2- 

11/2- 

43/1 

22/22* 

22/2* 

40/2 

4/2 

22/2* 

F=12/11 R2=2/03 R-2=2/01 DW=1/41 

   معني دار است %1*در سطح 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
 

رت قیمت بصو -يي نظیر آنچه گفته شد در نهايت تابع سود واحد محصولهاپس از انجام تخمین

    زير قابل باز نويسي است:
     β*3

mNβ*2
fN β*1L Π=A*qα*       

 يا

п *=3034841/48q -2/28 L -2/28 Nf 
-2/21 Nm

2/03       

 اعتبارات تقاضاي تابع برآورد نتایج

ه ك و با داشتن رابطه زيربا توجه به قضیه هتلینگ  اعتبارات، تقاضاي تابع آوردن دست به براي

 داريم: α-+ln(*lnA*  (برابر است با: lnAدر آن 
Lnx*=lnA+(α*-

1)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 Nm

2/03 

 تابعكند. اما بخشي از اعتبارات مورد نیاز را كشاورز از طريق سرمايه شخصي خود تامین مي

  :گرديد برآورد زير شكل به كشاورز شخصي سرماية

(11) X0=31188/1 b 2/01
 

 حاصل خواهد شد: 02رابطه  11و  13و  13ي هاو لذا با تلفیق رابطه

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

بر حسب نرخ بهره و  qاستفاده شد كه در آن  p  q= (1+0.75i)/هبراي تفسیر اين مدل از رابط

 :شودمي بازنويسي زير صورت به اعتبارات تقاضاي تابع و استفاده است، شدهنوشته محصول قیمت



 11...زايي و تقاضاي اعتباراتاعتبارات بر اشتغالبررسي 

X*β =013321/4 [(1+2/34i )/ p]-1/28 L -2/28 Nf 
-2/21 Nm

2/03- 31188/1  b2/01    

X*β =013321/4 p1/28 (1+2/34i) -1/28 L -2/28 Nf 
-2/21 Nm

2/03- 31188/1  b ./01             
(01) 

اورزان دارد چون كش میبراساس رابطة مثبت میزان تقاضاي اعتبارات با قیمت محصول رابطه مستق

 جيتايابند. نروي فعالیت خود مي گذاريهيبا افزايش قیمت محصول انگیزة بیشتري براي سرما

ثبت محصول م متیاعتبار در رابطه با ق يكه كشش تقاضا برا دهدياعتبار نشان م يتابع تقاضا

. در رفتيمحصول را پذ متیاعتبار نسبت به ق يبودن تقاضا برا ريپذفرض كشش توانياست و م

صورت پاسخگويي به تقاضاي درازمدت كشاورزان، توسعه فعالیت كشاورزي )كه خود فرايندي 

 ت.بیني اسوري قابل پیشهاي نوين و ارتقاي بهرهيبر است( و استفاده از فناورتدريجي و زمان

با توجه به رابطه منفي هزينه تعديل شده با تقاضا براي اعتبار، با افزايش هزينه تولید میزان وام 

 اي است كه كومار و همكارانشيابد. اين درست همان نتیجهكاهش مي كشاورزان دريافتي توسط

دست آوردند. اما طبق رابطه فوق، میزان تقاضا هاتارپرادش هند بدر تحقیقي در منطقه  (1133)

( رابطه عكس دارد، يعني اگر نرخ بهره يک درصد افزايش يابد، iبراي اعتبارات با نرخ بهره )

يابد. به عبارت ديگر تقاضا براي اعتبارات نسبت به درصد كاهش مي 28/1تقاضاي اعتبارات 

كشاورزان با افزايش نرخ بهره چون بايستي پول بیشتري را  كشش است وتغییرات نرخ بهره بي

 ها دارند. بر اساسدر مقابل وام گرفته شده بازپرداخت كنند، تقاضاي كمتري براي اينگونه وام

الگوي برآورد شده، تقاضاي اعتبارات با سطح زير رابطه غیرمستقیم دارد زيرا با افزايش سطح زير 

گردد. رآمد كشاورز نیز زياد شده و كشاورز متقاضي وام كمتري ميكشت تولید افزايش يافته و د

يابد. اما تقاضاي درصد تقاضا كاهش مي 28/2پس به ازاي يک درصد افزايش سطح زير كشت 

ت رابطه آالكارگیري ماشینهكار خانوادگي رابطه عكس و با تعداد ساعت باعتبارات با تعداد نیروي

 03/2و  21/2ترتیب هبه ازاء افزايش يک درصدي هر يک از موارد باي كه گونههمستقیم دارد ب

يابد. همچنین تقاضا براي اعتبارات با سود دوره قبل رابطه عكس درصد تقاضا كاهش و افزايش مي

درصد كاهش  01/2اي كه با افزايش يک درصدي سود دوره قبل، تقاضاي اعتبارات دارد به گونه

ود دوره قبل بر سرمايه كشاورز در دوره جديد افزوده شده و موجب يابد زيرا با  افزايش  سمي

 .شده كشاورز متقاضي وام كمتري گردد
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 بررسی ویژگی زارعین در اخذ وام از منابع غیر رسمی در استان فارس

درآمد خارج از مزرعه، سطح  ي مستقلهاهاي غیرخطي براي تفسیر دقیق تغییرات متغیردر مدل

 بر استفاده از منبع زير كشت، تعداد نیروي كار خانوادگي، سن، سواد و ارزش گندم تولید شده

كند كه اگر متغیر مستقل )درآمد خارج اثر نهايي بیان مي شود.رسمي از اثر نهايي استفاده ميغیر

درصد  1/1رسمي، به میزان لي غیراحتمال استفاده از منبع مااز مزرعه( يک واحد افزايش يابد 

يابد. براي ساير متغیرهاي مستقل نیز به همین نحو است. به اين ترتیب اگر میزان كاهش مي

كشاورز از منابع سطح زير كشت گندم كشاورز نیز يک واحد افزايش يابد احتمال استفاده 

تحصیالت و ارزش گندم يابد و نیز با افزايش يک واحدي میزان درصد كاهش مي 4/1رسمي غیر

يابد. اما با افزايش يک واحدي متغیر تولید شده نیز استفاده از منابع مالي غیر رسمي كاهش مي

كار خانوادگي و متغیر سن احتمال اينكه از منبع مالي غیررسمي استفاده شود، به تعداد نیروي

 كشاورزان ي تكمیل شدههاپرسشنامهكند. مطابق با درصد افزايش پیدا مي 4/0و  10/2ترتیب 

سال قرار داشتند و سطح سوادشان اكثريت پايین بود و از درآمد  42ي نمونه در میانگین سن

خارج از مزرعه كمي هم بر خوردار بودند، اما در مقابل به دلیل باال بودن میانگین سطح زير كشت 

در  هات به ساير متغیرو میزان تولید گندم در هكتار و ضريب باالي ارزش گندم تولید شده نسب

پس زياد بودن نرخ بهره  ،و  همچنین به دلیل رابطه عكس نرخ بهره با میزان تقاضا (4)جدول 

ها، موجب شده كشاورزان بیشتر به وام زياد اينگونهرسمي و میزان باز پرداخت هاي غیردر بخش

 (.4هاي رسمي متمايل شوند )جدول استفاده از وام

 نهایی بر متغیرهاي مستقل( تاثیراثر 5جدول )

 خطاي معیار تغییرات متغیر مستقل به وابسته متغیرها

 درآمد خارج از مزرعه

 سطح زير كشت

 تعداد نیروي كار خانوادگي

 سن

 سواد

 ارزش گندم تولیدي

2114/2- 

2148/2- 

2210/2 

2041/2 

2233/2- 

80/1- 

283/2 

223/2 

208/2 

210/2 

24/2 

22/22 

 تحقیقي ها: يافتهمنبع

 Pr(y=1 l x) /∂xk ∂ = اثر نهايي 

طور كلي متغیرهاي درآمد خارج از مزرعه، سطح زير كشت گندم، ارزش گندم تولید شده هپس ب

)استفاده از منبع غیررسمي اعتبارات( رابطه غیر مستقیم  و میزان تحصیالت با متغیر وابسته
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سمي ردريافت وام از منابع غیركار خانوادگي و سن رابطه مستقیمي با دارند. اما متغیر تعداد نیروي

هاي رسمي وام دريافتدلیل ناتواني در طي كردن مراحل هدارند. يعني معموال كشاورزان مسن ب

 هاي غیررسمي استفاده كنند. دهند از وامو نیز پیمودن مسافت طوالني شهر تا روستا ترجیح مي

 انتیجه گیري و پیشنهاده
 :توان نتايج زير را بیان كرددر بخش كشاورزي مي زايياشتغالبا بررسي اثر میزان اعتبارات بر 

دلیل بیشتر باشد كه بهمي 33/2رابطه علّي بین اعتبار و اشتغال در بخش كشاورزي با احتمال 

دارد. وجود نفرضیه صفر پذيرفته شده و رابطه علّي بین اعتبار و اشتغال  %4بودن اين احتمال از 

دهد رابطه علّي وجود دارد. كه نشان مي 224/2اما بین متغیر اشتغال و متغیر اعتبار با احتمال 

در بخش كشاورزي احتمال افزايش اعتبار پرداختي در بخش كشاورزي نیز  زايياشتغالبا افزايش 

يابد و اين ش نميدر بخش كشاورزان افزاي زايياشتغالوجود دارد اما صرفا با افزايش اعتبار، 

دست هشود تا كشاورزان با افزايش اشتغال و كاهش بیكاري اعتبارات بیشتري بموضوع باعث مي

 آورند.

 افزايش با كشاورزان محصول موجب شده كه قیمت با اعتبارات تقاضاي میزان مستقیم رابطة

 كه آنجا همچنین ازيابند.  خود فعالیت روي گذاريسرمايه براي بیشتري انگیزة محصول قیمت

 نرخ تغییر نرخ بهره بر تقاضا 28/1و با اثر  دارد غیرمستقیم رابطة بهره نرخ با اعتبارات تقاضاي

تقاضاي اعتبارات با سطح زير كشت رابطه نیست.  مؤثر چندان اعتبار براي تقاضا میزان در بهره

يابد. درصد تقاضا كاهش مي 28/2به ازاي يک درصد افزايش سطح زير كشت  وغیرمستقیم دارد 

 كه دريافتتوان مي كشاورز قبل دورة سود با اعتبارات تقاضاي معكوس رابطة به توجه با

 انتقال زراعي مختلف يهادوره بین سرمايه عامل كه هستند ايمرحله در منطقه اين كشاورزان

اند. با بررسي عوامل موثر بر تمايل نرسیده خود كشت الگوي ثبات مرحله به هنوز آنها و يافته

ثر ارسمي اعتبارات به اين نتیجه دست يافته شد كه طبق ین به استفاده كردن از منابع غیرزارع

نهايي اگر درآمد خارج از مزرعه يک واحد افزايش يابد احتمال استفاده از منبع مالي غیررسمي، 

ر متغیرهاي مستقل، سطح زير كشت، تحصیالت و ارزش گندم تولید يابد. براي سايكاهش مي

 لذا پیشنهادهاي زير ارائه گرديده است. شده نیز به همین نحو است.

باعث  اييزاشتغالتوان با افزايش میزان ت بین اشتغال و اعتبار، ميبا توجه به برقراري رابطه علی

 افزايش سهم اعتبار پرداختي بخش كشاورزي گرديد. 
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 خشكسالي، نبود صورت در نیستند، مواجه تنگنا با زمین لحاظ از منطقه اين كشاورزان كه آنجا از

  .باشد كارساز بسیار تواندمي منطقه اين به ارزان اعتبارات تخصیص

در تخصیص و توزيع اعتبارات در مناطق روستايي بهتر است كه با استفاده از مدل تقاضاي برآورد 

ي هامورد نیاز منطقه را تخمین زده و سپس با توجه به امكانات و پتانسیل شده، میزان اعتبار

و با حذف موانع اداري شانس متقاضیان واقعي  موجود اقدام به برنامه ريزي و تخصیص اعتبار نمود

 يابد.براي دريافت اعتبارات افزايش مي
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