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مقدمه
تر به حرکت سریعبرايثري در دگرگونی ساختاري هر کشور وبخش کشاورزي نقش م

يشرط توسعهي پیشبخش کشاورزيدر هر شرایطی توسعه. کندسوي توسعه ایفا می
ها نیز این بخش برطرف نشود سایر بخشياقتصادي کشور است و تا زمانی که موانع توسعه

رو و د یافت و وجود یک بخش کشاورزي پیشنبه شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواه
اگر قرار باشد که بخش ). 1373درویشی، (اقتصادي است ينیرومند از ضروریات توسعه

گذاري در خوبی ایفا کند، الزم است که سرمایهثر خود را در روند توسعه بهومکشاوري نقش
تواناییکافی يدلیل نداشتن سرمایهکه کشاورزان بهبا توجه به این. این بخش افزایش یابد

به منبع پس، را ندارندهاي آبیاري آالت و سیستموري جدید مانند ماشینآها و فنخرید نهاده
وري براي کشاورزي فراهم آند تسهیالت الزم را براي تغییر در فننتا بتوادارنددیگري نیاز 

ز یمین سرمایه در بخش کشاورزي حااهاي تبنابراین راه. )1383صامتی و فرامرزپور، (دکنن
ن یماهاي تعنوان یکی از راهی به اعتبارات بهرسدست).1383باقري و نجفی، (اهمیت است

کشاورزان کوچک در جریان توسعه با آن بویژهاسی است که کشاورزان، ل اسیسرمایه از مسا
. رو هستندهروب

و د انجاممیگذاري کافی کشاورزان براي سرمایهنااعتبارات کشاورزي از یک سو به درآمد 
. استگذاري در این بخش داراي اهمیت فراوان علت ضرورت افزایش سرمایهدیگر بهسوياز 

وري مدت یا بلندمدت نقش اساسی در افزایش بهرهکوتاهصورتبهچه اعتبارات کشاورزي 
و متوسطمین نیازهاي جاري کشاورزان و اعتبارات امدت در تاعتبارات کوتاه. تولید دارد

ثر وگذاري زیربنایی براي تولیدکنندگان در بخش کشاورزي مایجاد سرمایهجهتبلندمدت در 
در این باره تسهیالت اعتباري ). 1381یعقوبی، (شودیمهاآنبوده و باعث افزایش کارایی 

يمناسبی براي انتقال و تسریع در روند توسعهيپولی و مالی رسمی وسیلههايهسسوم
صامتی (ثري دارند وها در رفع این تقاضا نقش مکشاورزي است و بانک کشاوري و دیگر بانک

).1383و فرامرزپور، 
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هاي گذاري خصوصی در قالب نظریههیالت بانکی بر سرمایهثیر اعتبارات و تسادر مورد ت
و نقش سیاست پولی ) 1378برانسون، (ي پولی اقتصاد کالن، تردیدي وجود ندارد هاسیاست

يال که آیا توسعهواما پاسخ به این س. اهمیت استدارايگذاري خصوصی در تشویق سرمایه
و یا شودموجب رشد این بخش میگذاري مالی بخش کشارزي از طریق افزایش سرمایه

گذاري این بخش خواهد شد، بسیار رشد بخش کشاورزي موجب افزایش سرمایه،برعکس
پاسخ به این سوال در داخل و خارج از برايگوناگونیهايهاز این رو مطالعو مهم بوده 

داشته و ابرامبر محور اعتبارات تربیشداخلی هايهالبته مطالع. کشور صورت گرفته است
بررسی شرایط بازار چنینهمبه بررسی وضعیت عرضه و تقاضاي اعتبارات و هاآنتربیش

هاي خرد اقتصادي و یا به بیان دیگر بررسی اعتبارات بر روي توانایی ی و جنبهیمالی روستا
، )1373(، یزدانی )1372(طلب شاديهايهتوان به مطالعاز این میان می. اندتولید پرداخته

هاي آماري توصیفی که از روشاشاره کرد)1379(و پاسبان ) 1371(مازار و خدارحمی عرب
گذاري خصوصی در قیقی با عنوان برآوردي از سرمایه، در تح)1375(عسلی . اندبهره گرفته

گذاري بخش خصوصی ایران مدل لگاریتمی براي سرمایه1338-1371هاي ایران در سال
ثیر منفی اعتبارات احاصل از تخمین الگوي مورد بحث حاکی از تنتایج . تخمین زده است

زاده ترکمانی و فرجچنینهم. گذاري بخش خصوصی استزمانی بر سرمایهيبانکی با وقفه
بخش کشاورزي پرداخته و به علیت يعلی میان اعتبارات و ارزش افزودهيبه رابطه) 1382(

.  اندبخش کشاورزي پی بردهيدوسویه میان اعتبارات و ارزش افزوده
ارتباط میان يبا نتایج متفاوت در زمینهراههمگونیگونههايهدر خارج از کشور مطالع

معیارهاي مختلفی براي نشان ها،هدر این مطالع. مالی صورت گرفته استيرشد با توسعه
مالی يط بین توسعهارتبا) 1998(احمد و انصاري . کار گرفته شده استمالی بهيدادن توسعه

نشان داد که هاآنينتایج مطالعه. ندکردو رشد سه کشور هند، پاکستان و سریالنکا را ررسی 
اي ، در مطالعه)2000(انکارهمبیک و . ها بوده استمالی علت رشد در این کشوريتوسعه

فیزیکی و يهوري، جمع سرمایمالی با رشد اقتصادي، رشد بهرهيمشابه ارتباط بین توسعه
مالی اثر ينشان داد که توسعههاآنينتایج مطالعه. دندکرانداز خصوصی را بررسی نرخ پس
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. انداز خصوصی داردوري کل عوامل تولید، رشد فیزیکی سرمایه و نرخ پسمثبتی بر رشد بهره
توسعه کشور109مالی را براي يارتباط بین رشد اقتصادي و توسعه) 2003(کالدرون و لیو 

طور مالی بهيکه توسعهنشان دادهاآنينتایج مطالعه. دندکریافته و در حال توسعه بررسی 
يشود و علیت گرانجري دوسویه بین رشد اقتصادي و توسعهکلی منجر به رشد اقتصادي می

یی کشور آسیا9این رابطه را براي ) 2003(فاسی و آبما چنینهم.مالی این کشورها وجود دارد
در نظر گرفتند و به این 1عنوان سطح مالی بینابینیهاي مالی را بهداراییهاآن. دندکربررسی 

لیو و اي دیگردر مطالعه. نتیجه رسیدند که علیت از ساختار مالی به سمت رشد اقتصادي است
هاآن. دندکرررسی ب، این رابطه را براي سه کشور آسیایی تایوان، کره و ژاپن )2006(هسو 

المللی در مدل رشد خود دو معیار نرخ جریان بینيبراي نشان دادن اثر حرکت سرمایه
نشان داد که هاآنينتایج مطالعه. کار بردندهرا نیز بGDPخارجی و داخلی به يسرمایه
دلیل هگذاري زیاد، رشد اقتصادي را در کشور ژاپن تسریع کرده، اما در کشور تایوان بسرمایه
آنگ . ، منجر نشده استتربهي به رشد گذارسرمایه، نرخ باالي سرمایهيتخصیص بهینهعدم 

نتایج . مالی و رشد اقتصادي کشور مالزي پرداختيبه بررسی مکانیزم ارتباط توسعه) 2007(
گذاري انداز خصوصی و سرمایهمالی با افزایش پسيوي نشان داد که توسعهيمطالعه

، )2007(کارن -بادر و ابو-ابو. اقتصاد این کشور شده استتربیشخصوصی منجر به رشد
يدر مطالعه. دندکرمالی را در کشور مصر بررسی يهععلیت رشد اقتصادي و توسيرابطه

اسمی، نرخ حجم نقدینگی منهاي اسکناس و GDPپول به يچهار معیار نرخ ذخیرههاآن
هاي اسمی، نرخ اعتبارات بنگاهGDPه ، نرخ اعتبارات بخش خصوصی بGDPمسکوك به 

مالی در نظر گرفته يي توسعههاشاخصعنوان هخصوصی غیرمالی به کل اعتبارات داخل، ب
آزمون علیت گرانجري يوسیلهبهها با رشد اقتصادي علیت این معیاريبررسی رابطه. شد

. استمالی علت رشد اقتصادي در کشور مصر ينشان داد که توسعه
کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه، حاکی از يهاي تخصصی در زمینهکرد بانکلعم

مالی کشاورزان و در يثري بوده و سبب تقویت بنیهوها داراي نقش مآن است که این بانک

1 - Financial intermediaries



توسعه ٦١

عنوان اهرم ها بهاین بانک. مین نیازهاي جامعه به محصوالت کشاورزي شده استانتیحه ت
هاي اقتصادي کشورها، نقش بسیار حساسی را به ین بخشترمهماعتباري دولت در یکی از

گیري توان جریان تصمیمگیري صحیح از اهرم اعتبارات میکه با بهرهجاآناز . عهده دارند
بانک پس ي دولت سوق داد، هاسیاستها و فعالیت بخش خصوصی را در راستاي برنامه

هاي گذارياي مستقیم دولت در امر سرمایههفعالیتبراي مثابه ابزاري ي باید بهرزکشاو
ها و ها با توجه به اولویتاین بانک. کشاورزي کشور باشديبراي تقویت بنیه،ضروري

ي اقتصادي، کشاورزي و پولی دولت باید منابع مالی هاسیاستکننده در هاي تعیینمحدودیت
يبنابراین وظیفه. ه قرار دهندهاي کشاورزي و صنایع وابستفعالیتيخود را در اختیار کلیه

تسهیالت مالی به واحدهاي کشاورزي و صنایع پرداخت بانک کشاورزي عبارت است از 
گذاري گذاري و مشارکت در واحدهایی که بخش خصوصی تمایل به سرمایهوابسته و سرمایه

يرابطهبر بررسی افزونمطالعه این بر این اساس، در).1383قادري، (را ندارد هاآندر 
کرد مالی بخش کشاورزي و رشد این بخش، عمليمدت و بلندمدت معیارهاي توسعهکوتاه

نیز )بخش کشاورزياتاعتباريکنندهمیناعنوان منابع تهب(ها بانک کشاورزي و دیگر بانک
.مورد بررسی قرار گرفت1383تا 1341يبراي دوره

تحقیقروش
هاي زمانی بدون توجه ي بین چند متغیر با استفاده از سريروابط اقتصاديهامروزه مطالع

زیبایی و طرازکار، (ستیجمعی از اعتبار الزم برخوردار نو مفهوم همایستایی متغیرها به 
ي هاشاخصاگر چه . روابط علی داردسزایی در بررسیهجمعی سهم بتکنیک همو )1383

ها را نشان اما سمت علیت بین متغیردهند،جمعی وجود علیت گرانجري را نشان میهم
هاي نسبی داراي یک روند عمومی باشند، علیت گرانجري که اگر متغیرحال آن. دهدنمی

(VECM)1هاي تصحیح خطاي برداريبا استفاده از مدل. در یک سمت وجود داردکمدست

1- Vector Error Correction Models (VECM)
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غیر را مورد بررسی توان علیت بین دو یا چند متشوند، میجمعی ناشی میهاي همکه از بردار
-بادر و ابو-ابو(نشان داد) 1(ي صورت معادلههتوان برا میPياز درجهVARمدل. قرار داد
.)2007کارن، 

)1(
tPTP1t1t ε+YA++YA+μ=Y 

ــه در آن  ــهYtک ــاي آن وقف ــردار ه ــر3×1ب ــایاز متغی ــامله ــزودهی ش ــش يارزش اف بخ
و تـشکیل  (Y2=FD)مـالی بخـش کـشاورزي   يتوسـعه هـاي معیار، (Y1=VAD)کشاورزي

) FD(مالی کـشاورزي  يمعیار توسعهبااليدر رابطه. است(Y3=I) سرمایه در بخش کشاورزي
، نـرخ اعتبـارات     )FO(بخـش کـشاورزي      يها به ارزش افزوده   شامل نرخ اعتبارات دیگر بانک    

نقـدینگی منهـاي   حجـم  نسبت  چنینهمو  ) FA(این بخش    يبانک کشاورزي به ارزش افزوده    
عنـوان یـک معیـار کلـی از کـل پـول در              هببه تولید ناخالص داخلی     ) M(اسکناس و مسکوك    

=i(هـا  Ai) 1(يدر رابطـه چنـین هم.استها بانک 1,2,…,P-1 (  و ضـرایب الگـو   3×1بـردار
بـه   VARگـاه مـدل     از درجه یک باشـند آن     جمع بسته   ها  اگر در یک معادله همه متغیر     . هستند

.دهدمدل تصحیح خطاي برداري را نشان می) 2(ي رابطه. شودبیان میVECMل شکل مد
بـه شـکل   VARگاه مـدل  یک باشند آنيجمع از درجهها هماگر در یک معادله همه متغیر 

.دهدمدل تصحیح خطاي برداري را نشان می) 2(ي رابطه. شوندبیان میVECMمدل 
)2(Yt =  + 1Yt-1+ … + p-1Yt-p + Yt-1 + t

3و 1بین Πماتریس يرتبهاگر . استخطا يبردار جملهtگر وقفه وعمل∆که در آن 
يرابطهبنابرایند و کرتجزیه =توان این ماتریس را به شکلباشد، می) r<1>3(باشد 

. شودتبدیل می) 3(ي به رابطه) 2(
)3(Yt =  + 1Yt-1+ … + p-1Yt-p + Yt-1) + t

ب تطبیق یبر ضراشود و جمعی جدا تفسیر میهاي همعنوان برداربهکه در آن 
هاي مورد بررسی در این مطالعه، را براي متغیرVECMيمدل گسترده. کندبلندمدت اشاره می

) 3(ي رابطهيلت گسترده، که در حقیقت حادید) 6(تا ) 4(يهاشمارهتوان در روابطمی
.باشدمی
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,ECThباالدر روابط t-1 ، h امین واحد تعدیل جمالت خطا از hجمعی و هميامین معادله

میانعلیت گرانجري بر بیان سمتافزونVECMروش. دهدخیر در یک زمان را نشان میات
يوسیلههب. شودل مییمدت و بلندمدت نیز تمایز قابین دو علیت گرانجري کوتاه،متغیرها

علیت Fيداري مجموع ضرایب هریک از متغیرهاي توضیحی در معادالت از طریق آمارهمعنا
قرار مدت مورد آزموندر کوتاهگرانجري متغیر توضیحی مورد نظر نسبت به متغیر وابسته 

tيآمارهيوسیلهههاي تصحیح خطا بداري عبارتمعناگیرد و از سوي دیگر با توجه به می

) 4(در روابط. علی بلندمدت بین متغیرهاي توضیحی و متغیر وابسته پی برديتوان به رابطهمی
يملهداري ضریب جمعنابا بررسی به متغیر دیگرعلیت گرانجري بلندمدت از یک متغیر) 6(تا 

: H0)تصحیح خطا i,h = مدت توان علیت گرانجري کوتاهمیچنینهم. قابل بررسی است(0
= H0صفريیهفرضيوسیلهبهدو متغیر را  ij, 1 = … = ij, p-1 رد براساسد و کربررسی

مدت و بلندمدت بین کوتاهيدر مورد رابطهباالهاي هر کدام از فرضیهنکردنیا ردکردن 
در صورت وجود بیش از یک وقفه از .)2007کارن، -بادر و ابو-ابو(ها، تصمیم گرفتمتغیر

.شودصفر استفاده میيداري و بررسی فرضیهمعنابراي Fيآزمون والد و آماره
آوري جمع1383تا 1341هاي هاي مورد نیاز از بانک مرکزي براي سالدادهن مطالعه یدر ا

.شد

نتایج و بحث
است قبل از الزمبنابراین . ، مبتنی بر فرض ایستایی استهاي سري زمانیدادهکارگیري هب

ناناطمی،هرگونه برآورد و تخمین نسبت به ایستایی یا ناایستایی متغیرهاي موجود در مدل
در فولر تعمیم یافته-فولر و دیکی-واحد دیکیبراي این منظور از دو آزمون ریشه. حاصل کرد
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استفاده شد، که نتایج آن پرون-و فلیپس) 2000، کارانهمصدیقی و (ام به گامقالب روش گ
جمع بستهها متغیريدهد که همهنشان می)1(نتایج جدول . آورده شده است) 1(در جدول
.اندگیري ایستا شدهبار تفاضلیک هستند و با یکياز درجه

نتایج آزمون ایستایی)1(جدول
يدرجه

ستاییای
با یکیی ایستاآزمونيآماره

)فیلیپس پرون(گیريبار تفاضل
بار با یکیی ایستاآزمونيآماره

)یافتهدیکی فولر تعمیم(گیريلتفاض
آزمونيآماره

ی در یایستا
سطح

نام 
متغیر

I(1) 36/7- *** 41/7-  60/3 FA
I(1) 5/8- *** 64/8-  30/1- FO
I(1) 84/6- *** 81/6-  19/1 M
I(1) 49/8- *** 20/8-  08/5 VAD
I(1) 4/7- *** 38/7-  12/- I

.درصد است1دار بودن در سطح معنانمایانگر *** 
پژوهشهاي یافته: ماخذ

عنوان معیاري از رشد بخش هبلندمدت بین ارزش افزوده بيبررسی رابطهبرايالزم است 
استفاده ژوسیلیوس-یوهانسمالی از روش يو متغیرهاي توسعهکشاورزي، تشکیل سرمایه

)و آزمون اثر) max(ترین ریشه مشخصه در این روش از دو آزمون بزرگ. دکر trace) براي
مالی شامل سه يمعیار توسعهکهاینبا توجه به .شودجمعی استفاده مییافتن بردارهاي هم

ها مورد جمعی به تفکیک براي هر کدام از این متغیرتعداد بردارهاي همپس، استمتغیر 
بهینه يبراي تعیین تعداد وقفه.آورده شده است) 2(بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول

طور که از نتایج جدول همان.استفاده شد) SBC(بیزین -و شواتز) AIC(یک یاز دو معیار آکا
بلندمدت میان يرابطهنبودنصفر، يفرضیهمایشآزبا دو موارد يمشخص است، در همه) 2(

درصد و براي 5سطح بلندمدت دريرابطهنبودنموارديهمهدر. رد شده استمتغیرها 
یکی ازبخش کشاورزي يها به ارزش افزودهاعتبار دیگر بانک(FO مدلی که از متغیر 

.ه استدرصد رد شد10ده، در سطح شاستفاده )مالیيتوسعههايمعیار
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گرایی میان متغیرهاهمآزمون نتایج )2(جدول
maxtrace متغیرها

r=2r=1r=0r=2r=1r=0
بهینهيتعداد وقفه

VAD, I, FA083/22/1106/29 083/300/1136/40 1

VAD, I, FO86/104/565/26 86/190/656/33 1

VAD, I, M59/119/769/27 59/178/847/36 1

.درصد است1و 5، 10دار بودن در سطح معناگر تیب نمایانتربه***و**و *
پژوهشهاي یافته: ماخذ

یک تنهامالی مورد استفاده قرار گیرد، يبدون توجه به این که کدام معیار توسعهاین رواز
ضرایب در هر دو آزمون نبودندارامعنبا توجه به .بلندمدت میان متغیرها وجود دارديرابطه
بلندمدت را يو آزمون اثر، فرض صفر مبنی بر وجود رابطهترین ریشه مشخصهبزرگ

بر مبناي این .بلندمدت میان متغیرها وجود دارديفقط یک رابطهبنابراین.دکرتوان رد نمی
گرفت که نتایج انجامVECMمدت با استفاده از مدل علیت بلندمدت و کوتاهآزمونها یافته

بررسی علیت مستقیم از براينخست. آورده شده است) 4(و ) 3(هاي حاصل از آن در جدول
متغیر سرمایه از مدل ،مالی در بخش کشاورزي به رشد این بخشيسمت معیارهاي توسعه

مدت و بلندمدت از سمت نتایج علیت کوتاه) 3(جدول) الف(در قسمت .دشحذف 
با . مالی در بخش کشاورزي به سمت رشد این بخش آورده شده استيتوسعهمتغیرهاي 
در بلندمدت پس. استصفر رد شده يفرضیه) 1(داري ضریب تصحیح خطا معناتوجه به 

.هستندمالی علت رشد بخش کشاورزي يهمه متغیرهاي توسعه
مالی مورد يورزي به سمت توسعه، علیت از رشد بخش کشا)3(جدول) ب(در قسمت 

و اعتبارات سایر ) FA(دو متغیر اعتبارات بانک کشاورزي براي . گرفته استبررسی قرار
مدت از رشد بخش کشاورزي به سمت معیارهايعلیت بلندمدت و کوتاه) FO(ها بانک

تنها ) M(ل حجم پواما براي متغیر . گیردید قرار مییامورد تمالی در بخش کشاورزييتوسعه
ه بین یحاکی از علیت بلندمدت دوسو) 3(در مجموع نتایج جدول. علیت بلندمدت وجود دارد

.باشندمالی در بخش کشاورزي و رشد این بخش میيمعیارهاي توسعه
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)مستقیم(علیت آزموننتایج ) 3(جدول
کشاورزيبخشمالی علت رشديتوسعه: صفريفرضیه

ضریب1نیست
F(12=0) t(1=0)

: الف
مالی يیرهاي توسعهمتغ

کشاورزي
0018/0 07/1 52/2 

FA

00127/- 68/- 93/2- 
FO

017/- 12/- 83/1- 
M

مالی يرشد بخش کشاورزي علت توسعه: صفريفرضیه
ضریب2نیست

F(23=0) t(2=0)

مالی  يمتغیرهاي توسعه: ب
کشاورزي

24/0 30/2-  84/4 
FA

000118/- 18/1-  00/3- 
FO

0000185/- 065/0 39/1- 
M

.درصد است1و 5، 10دار بودن در سطح معناگر تیب نمایانتربه***و**و *
پژوهشهاي یافته: ماخذ

مالی در بخش کشاورزي به يبراي بررسی علیت غیرمستقیم از سمت معیارهاي توسعه
) 4(وارد مدل شد که نتایج حاصل از برآورد آن در جدولمتغیر سرمایه نیز ،رشد این بخش

مالی به يعلیت بلندمدت غیرمستقیم از توسعه،)4(جدول) الف(قسمت . آورده شده است
و حجم پول ) FO(ها اعتبار سایر بانکبراي دو متغیر رابخش کشاورزييتشکیل سرمایه

)M(علت تشکیل ،ها و حجم پولر سایر بانکدر بلندمدت اعتباسخن،به دیگر.دهدنشان می
اعتبار بانک کشاورزي اما نتایج، این رابطه را براي متغیر. سرمایه در بخش کشاورزي هستند

)FA(اعتبارات بانک يکاراندادنتوان به تخصیصدلیل این مورد را می. دهدنشان نمی
. ه از این بخش نسبت دادگذاري در بخش کشاورزي و فرار سرمایسرمایهمسیرکشاورزي در 

با توجه به حجم اعتبارات بانک کشاورزي، خروج این اعتبارات از بخش کشاورزي و حرکت 
علت ) M(حجم پول چنینهم. ها، این نتیجه دور از انتظار نیستبه سمت دیگر بخش

. استمدت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزي کوتاه
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تقیم بلندمدت تشکیل سرمایه به سمت رشدنتایج علیت غیرمس) 4(جدول ) ب(در قسمت 
يفرضیه) 1(داري ضرایب تصحیح خطا معنابا توجه به . دهدبخش کشاورزي را نشان می

عنوان معیار هدر بلندمدت بدون توجه به استفاده از هر متغیر بپس.استصفر رد شده 
. رزي علت رشد این بخش بوده استمالی، تشکیل سرمایه در بخش کشاويتوسعه

)غیرمستقیم(علیت آزموننتایج )4(جدول
مالی علت تشکیل  سرمایه در بخش کشاورزي نیستيتوسعه: صفريفرضیه

3ضریب
F(32=0) t(3=0)

:الف
مالیيمتغیرهاي توسعه

براي بخش کشاورزي 

37/0 87/- 76/0 FA

00024/0 65/- 90/1 
FO

0057/0 96/1  51/3 
M

رشد کشاورزي تشکیل سرمایه در بخش کشاورزي علت: صفريفرضیه
ضریب1نیست

F(11=0) t(1=0)

:ب
مالیيمتغیرهاي توسعه

براي بخش کشاورزي

0018/0 26/1 52/2 
FA

00127/- 96/0 93/2- 
FO

017/- 41/- 83/1- 
M

.درصد است1و 5، 10دار بودن در سطح عنامگر تیب نمایانتربه***و**و *
پژوهشهاي یافته: ماخذ

ثباتی توان سهم بیواریانس میيبه کمک تجزیه. کندتنها به علیت اشاره میVECMمدل 
يبا تجزیه. دکریک از متغیرهاي دیگر الگو را تعیین هر متغیر در مقابل شوك وارد به هر

گیري تغیر بر روي متغیرهاي دیگر در طول زمان اندازهبینی اثر هر مواریانس خطاي پیش
بینی یک یعنی با در نظر گرفتن واریانس خطاي پیش1واریانسيبا استفاده از تجزیه.شودمی

. توان این ارتباط را اندازه گرفتبا دادن یک شوك به هریک از متغیرها می،متغیر خاص

1-Variance Decomposition
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سال نشان 15بینی را براي پیشخطاي واریانس ينتایج حاصل از تجزیه) 5(جدول 
1واریانس چالسکیيخطا در معادالت از روش تجزیهيبراي قطري کردن جمله. دهدمی

.نتایج تجزیه واریانس آورده شده است) 5(در جدول. استفاده شده است

واریانسينتایج تجزیه)5(جدول
سال15بعد از سال10بعد از سال5بعد از  )فال(قسمت

16/ 31/ 45/1 FA

16/2 10/2 84/1 I

96/1 81/1 57/2 FO

1/12 09/12 86/11 I

33/1 76/1 18/3 M

51/8 16/9 9/9 I

سال15بعد از سال10بعد از  سال5بعد از  )ب(قسمت 
03/57 43/48 43/26 FA

27/47 56/40 46/19 FO

17/45 67/43 38/61 M

پژوهشهاي یافته: ماخذ

بینی رشد بخش کشاورزي را با دادن درصد واریانس خطاي پیش) 5(سمت الف جدولق
قسمت . دهدگذاري نشان میمالی کشاورزي و متغیر سرمایهيیک شوك به متغیرهاي توسعه

گذاري را با دادن شوك بینی براي متغیر سرمایهدرصد واریانس خطاي پیش،این جدول) ب(
از قسمت تربیشمراتب دهد که بهمیمالی کشاورزي نشانيبه هر یک از متغیرهاي توسعه

M،18/3متغیر .استتربیشگذاري بخش کشاورزي ها بر سرمایهثیر این شوكات. الف است
15درصد را بعد از 33/1سال و 5بینی رشد کشاورزي را بعد از درصد واریانس خطاي پیش

درصد 96/1سال و 5درصد را بعد از 57/2ها متغیر اعتبارات سایر بانک. دهدسال نشان می

1-Cholesky
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بینی رشد درصد واریانس خطاي پیش45/1اعتبار بانک کشاورزي سال و متغیر15بعد از 
ينتیجه.یابدسال کاهش می15درصد بعد از / 16دهد که این نسبت به کشاورزي را نشان می

. ش کشاورزي سازگاري داردوجود علیت بلندمدت این معیار براي رشد بخنبودبا کنونی
اسکناس و حجم نقدینگی منهايدرصد و 43/26سال 5اعتبارات بانک کشاورزي بعد از 

گذاري را نشان بینی سرمایهدرصد واریانس خطاي پیش38/61مسکوك در دست اشخاص
.دهندمی

هانهادپیشگیري و نتیجه
مالی این يش کشاورزي و توسعهنتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخ

در این مالیيعلت توسعهمدت، در کوتاهرشد بخش کشاورزي چنین هم،بخش وجود دارد
علت تشکیل مدت و بلندمدت، بانک کشاورزي در کوتاهدر حالی که تسهیالت. بخش است

توان میدست آمده از مطالعه هبا توجه به نتایج ببنابراین نیستسرمایه در بخش کشاورزي 
:دکربه شرح زیر ارایه هایینهادپیش

علت تشکیل سرمایه نتایج مطالعه نشان داد که اعتبارات بانک کشاورزي در بلندمدت -
تخصیص اعتبارات بانک شود مینهادپیشبر این اساس . نیستدر بخش کشاورزي 

از و ار گیردگذاري در بخش کشاورزي مورد بازبینی قرمنظور افزایش سرمایهکشاورزي به
.ها جلوگیري شودفرار اعتبارات کشاورزي به دیگر بخش

مالی به يکدام از معیارهاي توسعهمدت هیچنتایج مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه-
تشکیل براياند، بر این اساس الزم استتشکیل سرمایه در بخش کشاورزي منجر نشده

ها اصالحاتی رات بانک کشاورزي و سایر بانکدر تخصیص اعتبا،مدتسرمایه در کوتاه
تقاضاي اعتبارات به بخش کشاورزيدر برابرموانع اداري با کاهش .صورت پذیرد

.دکرتوان به این امر کمک می
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نهادپیشمالی علت رشد بخش کشاورزي هستند، يکه معیارهاي توسعهجاآناز -
ها در مشارکت دیگر بانکچنینهم.شود اعتبارات بانک کشاورزي توسعه یابدمی

.وام به بخش کشاورزي افزایش یابدپرداخت

منابع 
ثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزيوبررسی عوامل م. )1383(.نجفی، بو.باقري، م
.97-19:115،هاي اقتصادي ایرانپژوهشينامهفصل.)موردي استان فارسيمطالعه(

،نشر نی.عباس شاکرييترجمه.ي اقتصاد کالنهاسیاستو تئوري. )1378(.برانسون، و
. تهران

بررسی و ارزیابی فرایند دریافت اعتبارات تکلیفی از دیدگاه تولیدکنندگان . )1379(. پاسبان، ف
مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزي .مرغ گوشتی در استان خراسان

. 509-794،مشهد،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
يعلی میان اعتبارات و ارزش افزودهيبررسی رابطه. )1382(. زاده، زفرجو.ترکمانی، ج

. 81-1:95،کشاورزيوبانک ينامهفصل. بخش کشاورزي
اقتصاد کشاورزي ينامهفصل. پایدار کشاورزييظرفیت و توان توسعه. )1373(. درویشی، ع

.30-53): 5(2،توسعهو 
مدت و درازمدت ارزش افزوده و بررسی روابط کوتاه. )1383(. ح. م،طرازکارو . زیبایی، م

.157-171: 6، بانک و کشاورزيينامهفصل.مصرف انرژي در بخش کشاورزي
مجموعه مقاالت .ل سیستم اعتباري ایران و عدم بازپرداختیمسا. )1372(. طلب، ژشادي

-274،دانشگاه شیراز،کشاورزييشکدهدان.دومین سمپوزیوم سیاست کشاورزي ایران
261 .
گذاري خصوصی در بخش بررسی موانع سرمایه. )1383(. فرامرزپور، بو . صامتی، م

.91-112): 45(12،اقتصاد کشاورزي و توسعهينامهفصل. کشاورزي ایران
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.یرانبازار مالی روستایی در ايهاي عمدهویژگی. )1371(. خدارحمی، رو .مازار، ععرب
. 43-60): 26(7، اقتصاد کشاورزي و توسعهينامهفصل

.10.برنامه و بودجهيمجله.گذاري خصوصی در ایرانبرآوردي از سرمایه. )1375(. عسلی، م
تخمین تقاضاي اعتبارات کشاورزي و بررسی امکانات گسترش اعتبارات . )1383(. قادري، خ

يدانشکده،شناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزيکارينامهپایان.خرد در استان فارس
. دانشگاه شیراز،کشاورزي

. 1341-1383.هاي مختلفسال.بانک مرکزييگزارش اقتصادي و ترازنامه
کرد، خصوصیات و سیاست اعتبارات کشاورزي ایران و نقدي بر عمل. )1372(. یزدانی، س

سمپوریوم سیاست کشاورزي مجموعه مقاالت دومین .دیگر کشورهاي در حال توسعه
.231-244،دانشگاه شیراز،کشاورزييدانشکده.ایران
یابی به اعتبارات رسمی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت و دست. )1381(. یعقوبی، و

کارشناسی ينامهپایان.موردي استان فارسيمطالعه: غیررسمی در بازار مالی روستایی
. دانشگاه شیراز،کشاورزييدانشکده،اورزيارشد بخش اقتصاد کش
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