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  چكيده
تعيين  و  موثر بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزيعامل هاي با هدف بررسي مطالعهاين 

 . انجام شد 1356- 1384  زماني ي دورهدرثر بر آن مو عامل هايايه گذاري نسبت به كشش سرم
  . استفاده گرديد) ARDL(از الگوي خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي گسترده در اين راستا 

 در بلند مدت و كوتاه مدت موجودي سرمايه در بخش كشاورزي  آن است كهبيانگرنتايج 
 بر سرمايه گذاري در ر مثبت و معني دايها به بخش كشاورزي تاثير و تسهيالت اعطايي بانك

 واقعي بر  يبخش كشاورزي و نرخ بهرهي متغيرهاي ارزش افزوده اما   ،بخش كشاورزي دارند
تاثير يافته هاي بررسي نشان داد كه   معني دار نداشته وياثرسرمايه گذاري در بخش كشاورزي 

  مشاهده قابلسال و چهار ماه پس از گذشت يك كشاورزي هاي سرمايه گذاري در بخش سياست
 نشان داد كه ها در بلند مدت و كوتاه مدت د كشش از برآوربدست آمدهنتايج همچنين  . است

سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بيشترين حساسيت را نسبت به اعتبارات تخصيص يافته به اين 
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 پيشگفتار
ترين معيار تعيين   ترين هدف اقتصادي هر كشور بوده و مهم مهم پايدار يرشد و توسعه

     سرمايه گذاري از اجزاي مهم بيان ديگر، ميزان سرمايه گذاري است و به  گيري آنو اندازه 
ص داخلي و رشد اقتصادي در گرو توليد و اشتغال بوده و رشد توليد ناخالي ملي و الزمه ي هزينه 

       اقتصادي بهعامل هاي هدايت كنندهشرايط  رو از اين.  )2006بالك،  (استسرمايه گذاري 
شاورزي يكي از ك.  دانان بوده است وجه اقتصادمورد ت همواره پس انداز و در نهايت سرمايه گذاري

،  ، رشد اقتصادي ت غذايين امني مهم در تامييهاي اقتصادي كشور است كه نقش بزرگترين بخش
 از صادرات غير  توجهيشايان سهم اين بخش.  ال و در نهايت توليد ناخالص ملي داردايجاد اشتغ

رشد اين بخش تا حدود داده است و بر اين اساس مي توان گفت كه نفتي را نيز به خود اختصاص 
  بخش كشاورزي در رشد وبه اهميتبا توجه .  رشد اقتصادي باشدي  مي تواند تعيين كننده زيادي

اين ي و توسعه  قدرت سرمايه در افزايش توليد محصوالت كشاورزي قتصادي و توان وي اتوسعه 
.  )1383باقري و كرمي، (  برخوردار استويژه ي، چگونگي سرمايه گذاري در آن از اهميت بخش

ي رود و به عنوان محدودترين  كليدي به شمار معامل هاي اقتصادي از  يسرمايه در فرآيند توسعه
لزوم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي .  ، از اهميت بااليي برخوردار است عامل توليد در كشاورزي

هاي كشاورزي در ايران و   اين بخش به دليل كاربر بودن فعاليت يو افزايش موجودي سرمايه
زيرا افزايش .  استاپذير نانكار هاي شغلي و جذب بيكاران توانايي اين بخش در ايجاد فرصت
،   بر ايجاد مشاغل جديد و كاهش نرخ بيكاري در كشورافزونسرمايه گذاري در بخش كشاورزي 

 مهاجرت آنها به شهرها كاهش مي يابد و توزيع راهافزايش مي دهد و از اين نيز درآمد كشاورزان را 
سين بسيار قوي بخش كشاورزي با توجه به ارتباطات پ، همچنين .  درآمد را نيز بهبود مي بخشد

، باعث تسريع در رشد  ، افزايش در سرمايه گذاري اين بخش هاي اقتصادي كشور با ساير بخش
  كندور و افزايش اشتغال كمك ميكشي  غير مستقيم به رشد و توسعه گونه ياقتصادي شده و به 

بخش رمايه گذاري در عامل هاي موثر بر سمطالعات زيادي در مورد .  )1377يحي، اميني و فل(
سرمايه گذاري خصوصي ) 1376(مهرگان از جمله .  كشاورزي در ايران و جهان صورت گرفته است

، با وقفه  بخش كشاورزي به قيمت جاريي در بخش كشاورزي را تابعي از تعييرات ارزش افزوده 
درآمد  كه سرمايه گذاران بخش خصوصي به مشاهده نمودآن در نظر گرفت و ي هاي گذشته 

چنداني در سرمايه گذاران ي دائمي يا انتظاري بخش كشاورزي توجه دارند و درآمد جاري انگيزه 
با استفاده از يك تابع لگاريتم خطي نشان دادند كه ) 1377(اميني و فليحي .  ايجاد نمي كند

ي بخش ها به بخش كشاورزي داراي بيشترين تاثير بر سرمايه گذار ميزان اعتبارات اعطايي بانك
در كوتاه ،  بر اين افزون  . اندك بر سرمايه گذاري دارديكشاورزي است و درآمدهاي نفتي تاثير
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، سرمايه گذاري در بخش   به ميزان يك درصدي پيشدوره ي با افزايش موجودي سرمايه  مدت
 هژبر كياني و عليزادهدر مطالعه اي  .  درصد افزايش مي يابد8/0عد ، بي كشاورزي در دوره 

 دولت و اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي مهمتريني  كه موجودي سرمايه مشاهده كردند) 1379(
 موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي بوده و حساسيت سرمايه گذاري عامل هاي

) 1381(نيكوكار  . دولت بيشتر از ديگر متغيرهاستي بخش خصوصي نسبت به موجودي سرمايه 
اين نتايج .  ه برآورد تابع تقاضاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران پرداختدر مطالعه اي ب

با  منفي و  ي كه سرمايه گذاري دولتي در بخش كشاورزي با نرخ تورم رابطهاد نشان دپژوهش
 افزايش قيمت ها به عنوان عامل  ، همچنين.  مستقيم داردي درآمدهاي نفتي دولت رابطه 

متغيرهاي موجودي .  مي باشد سرمايه گذاري عمراني در اين بخش دولت جهتي بازدارنده 
نسبت شاخص عمده فروشي محصوالت ، ها به بخش كشاورزي  ، تسهيالت اعطايي بانك سرمايه

    با سرمايه گذاري خصوصي در كشاورزي گذشته  يكشاورزي به كل كاالها و نرخ تورم دوره
  .  مستقيم دارند يرابطه

 بخش كشاورزي در بلندمدت  ينشان دادند كه ارزش افزوده) 1382(شاكري و موسوي
 و حجم  ي گذشته اما موجودي سرمايه دوره، خصوصي تاثيري نداردبخش بر سرمايه گذاري 

  بر اينافزون.  ي تاثير مثبت دارداعتبارات پرداختي بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورز
 سپرده هاي به نرخ سود واقعينسبت ن حساسيتي سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي ايرا

ه ب خود نتيجه گرفتند كه  يدر مطالعه )1386 (هزاويي و شيرين بخش.  بلند مدت بانكي ندارد
ها بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به مراتب   نسبي تاثير تسهيالت اعطايي بانكگونه ي

    نقشبيان ديگربه .  اين بخش بوده استدر) توليد ناخالص داخلي( بيشتر از اثر ارزش افزوده 
تر از سود پيش بيني شده در واحدهاي توليد بوده  ، بيش ها در افزايش حجم سرمايه گذاري بانك
  .  است

      نسبت  و كه توليد ناخالص بخش كشاورزيبيانگر آن بود) 1991(مبي النتايج پژوهش 
 اثر مثبت روي  ،سال وقفه با يكها  هاي محصوالت كشاورزي به سطح عمومي قيمت قيمت

با استفاده از يك مدل تعديل جزئي ) 1994(ويگل  . ذاري بخش كشاورزي در تايلند داردسرمايه گ
، سرمايه گذاري بخش خصوصي   كه سرمايه گذاري بخش دولتيمشاهده كردبه صورت لگاريتمي 

صوصي در  بخش خها بر سرمايه گذاري با يك سال وقفه و نسبت شاخص عمده فروشي قيمت
نشان داد كه پس انداز ) 1996(گانديي  نتايج مطالعه . دار دارد مثبت و معني يكشاورزي اثر

، استفاده از واريته هاي پرمحصول و دستمزدهاي كشاورزي مهمترين  ، اعتبارات تعاوني روستايي
.  ندهند هستكشور سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي در ي  تعيين كننده عامل هاي
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 كه سرمايه گذاري نتيجه گرفت رگرسيوني هاي از مدل خود با بهره گيري پژوهشدر ) 2000(لوني
،  و سرمايه گذاري زير بنايي  اعتبارات كشاورزي، ، توليد ناخالص داخلي خصوصي در كشاورزي

   .تاثير منفي بر سرمايه گذاري خصوصي دارند تاثير مثبت و سرمايه گذاري غير زيربنايي
  ي اقتصادي كشور در گرو توسعه يتوسعهروشن است كه ،  آنچه گفته شدبه  توجهبا 

 راهبخش كشاورزي نيز از ي توسعه .  ، از جمله بخش كشاورزي است تمامي بخش هاي اقتصادي
منابع موجود و بالفعل ي بخش جهت تخصيص بهينه اين افزايش سرمايه گذاري در امور زيربنايي 

 موثر عامل هايمطالعه بررسي لذا هدف كلي اين  است ،بخش امكان پذير ي كردن امكانات بالقوه 
ي  وجود رابطه بررسياست كه در اين راستا به  بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران

بلندمدت بين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و متغيرهاي تاثير گذار بر آن با استفاده از الگوي 
ARDL عامل هاي و تعيين كشش سرمايه گذاري نسبت به )1995 (شين در چارچوب پسران و 

  . پرداخته مي شود 1356- 84 زمانيي وره  در دموثر بر آن
  

  پژوهشروش 
 موثر بر سرمايه گذاري حكايت عامل هايبررسي نظريه هاي سرمايه گذاري در خصوص 

 مهم از جمله رح است كه مطگوناگون ي، تئوري هاي براي تبيين رفتار سرمايه گذارياز آن دارد كه 
، تئوري  ، تئوري شتاب سرمايه گذاري  وجوه داخلي سرمايه گذاري ينظريهمي توان به آنها ترين 

، سرمايه  در تئوري وجوه سرمايه گذاري .  اشاره كرد توبينqنئوكالسيك سرمايه گذاري و تئوري 
 برترلي بنگاه بر وجوه خارجي در اين تئوري وجوه داخ.گذاري تابعي از سود در نظر گرفته مي شود

نسبت سرمايه به  و ، سرمايه گذاري با تغيير در توليد يا درآمد ملي شتاب سادهي در نظريه .  است
،   شتاب انعطاف پذير ي در نظريه.  مستقيم تغيير مي كنده گونه ي بتوليد يا ضريب ثابت سرمايه

 معكوس ه گونه يتقاضاي كل و بز سطح ا مستقيم تابعي ه گونه يسرمايه گذاري ناخالص يا كل ب
 در تئوري نئوكالسيك سرمايه .)1380رحماني، (  استي پيشتابعي از موجودي سرمايه دوره 

، متغير مهم و   جورگنسونديدگاهاز . است  بهينه  يگذاري فقط تمركز بر تعيين حجم سرمايه
يه نسبت به نرخ دستمزد سرماي ، ارزش حقيقي هزينه   بهينه ياساسي در تعيين حجم سرمايه

  سرمايه و سرمايه گذاري به بهينه ي، موجودي  سرمايه گذاري qدر تئوري .  حقيقي مي باشد
نسبت ارزش بازاري دارايي هاي موجود بنگاه به  در واقع حاصل q.   مرتبط استqمثبت با گونه ي 

          .  )1381برانسون،  (جايگزيني دارايي هاي بنگاه استي هزينه 
به بخش تسهيالت اعطايي ي مانند عامل هايتاثير  سعي شده است پژوهشدر اين 

واقعي در بخش ي  نرخ بهره  وموجودي سرمايه در بخش كشاورزي،   ارزش افزوده، كشاورزي
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بنابراين   ،مورد ارزيابي قرار گيرد،   توجهي دارندشايان كه بر حجم سرمايه گذاري تاثيركشاورزي 
  :  در نظر گرفته شدزير عامل هايي از بخش كشاورزي تابعسرمايه گذاري در 

 ),,,( VAGRCRAKfIA =  
 تسهيالت CRA،موجودي سرمايه  Kسرمايه گذاري ، IAكه در اين رابطه ه گونه اي ب

 يادآوري مي شود . استبخش كشاورزي ي  ارزش افزوده VAGو  واقعي  ينرخ بهره  R،اعطايي 
  ي نرخ بهره يبه منظور محاسبه.   مي باشد1376گفته به قيمت ثابت سال  كه متغيرهاي پيش

محاسبه ت زير بخش به صوراين رمايه اي در  شاخص قيمت كاالهاي س، واقعي دربخش كشاورزي
  ) :1382شاهنوشي، ( شد
  
  
  

CFCI،   شاخص قيمت كاالهاي سرمايه اي در بخش كشاورزيPIكه در آن A  
CCCI  ودر بخش كشاورزي به قيمت جاري) موجودي سرمايه( سرمايه گذاريي هزينه  A  
نرخ .  است 1376 به قيمت ثابت در بخش كشاورزي) موجودي سرمايه( سرمايه گذاريي هزينه 

   :است محاسبه  قابلبه صورت زير در بخش كشاورزي  واقعي يبهره
  

  

RRIدر اين رابطه  A واقعي ي  نرخ بهره ،RNI A اسمي وي  نرخ بهرهLDPI  لگاريتم تفاضل
 الگوي،  آنچه گفته شدبا توجه به  . بخش كشاورزي استشاخص قيمت كاالهاي سرمايه اي در 

   را توضيحي  متغيرهايبامورد استفاده جهت بررسي ارتباط سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
  :نشان دادبه صورت زير مي توان 

VGAbRbCRAbKbaIA 4321 ++++=  
افزاري نرم ي  با استفاده از بسته اي روش نه مرحلهايستايي متغيرها به كمك بررسي 

Eviews5 افراز   به كمك نرم نيز رگرسيونيه هاي معادل. صورت پذيرفتMicrofit4.1 و با 
مدت و   اجزاي كوتاهبرآورد توانايي ARDLروش .  برآورد شد  ARDL روش استفاده از 

اين روش همچنين قادر به رفع مشكالت مربوط به حذف .   همزمان داراستگونه يبلندمدت را به 
     مورد نياز مطالعه از  داده هاي آمار و. )2000،  سيديكي (باشد همبستگي مي ودمتغير و خ

        يطي دوره  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و نماگرهاي اقتصادي،هاي ملي  حساب
  . جمع آوري شد 1356- 84

CCCI
CFCIPI

A

A=

LDPIRNIRRI AA −=
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 نتايج و بحث 
  ايرانگذاري در بخش كشاورزي  روند سرمايه

از اين رو  . است همراهزياديهاي  با نوسانايران رزي گذاري در بخش كشاو سرمايه
گذاري در بخش   مؤثر بر سرمايهعامل هايگذاري به ميزان زيادي به شناخت  بررسي روند سرمايه

در معرض تحوالت زيادي قرار  اقتصاد ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي . كشاورزي بستگي دارد
اثر   ها نوساناز اين تحوالت وبخش كشاورزي نيز  درسرمايه گذاري  كه گونه ايبه  گرفت

گذاري در اين بخش به  ، سرمايه  وجود تأكيد دولت بر بخش كشاورزيباگفتني است كه .  پذيرفت
     در بخش كشاورزي سرمايه گذاري،   در اين دوره روي هم رفته. روند نزولي خود ادامه داد

يارد ريال در سال  ميل4/83به  1357رد ريال در سال  ميليا3/119 فراوان داشته و از يهاي نوسان
  .)1377 اميني و فليحي، (ه است كاهش يافت1367

كشاورزي گذاري در بخش  سرمايه ،  اقتصادي اجتماعي ي نخست توسعه يدر برنامه
گذاري  سرمايه،   برنامهاينطي .  )1382 اكبري و رنجكش، ( است  درصد بوده1/11اراي نرخ رشد د

ي كل كشور را به خود اختصاص گذار درصد از سرمايه2/4 ساالنه ميانگينطوره كشاورزي بدر بخش 
  ).1382،  هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي  پژوهش يموسسه( داد

 نسبت اعتبارات عمراني اختصاص يافته به ، دوم توسعهي  برنامه  سال نخستچهار طي
  درصد بوده5/4  در حدود با روندي نزولياههمربخش كشاورزي به كل اعتبارات عمراني دولت 

بنايي  گذاري زير گذاري خصوصي در اين بخش نيازمند سرمايه كه سرمايه  اينبا وجود لذا  ،است 
گذاري  ايه، متأسفانه روند سرم  استپژوهشآبرساني و ي ، شبكه  دولت در سد سازي ، اصالح بذر

 دوم  يبرنامهي  در طي دوره وي هم رفته ،ر . )1382،   شاكري و موسوي( دولتي كاهش داشت
  . بوده است درصد 39/3گذاري  سرمايهكل  اقتصادي سهم بخش كشاورزي از  يتوسعه

 8/778 به در اين سالگذاري   ميزان سرمايه،  اقتصادي يسوم توسعهي در طول برنامه 
     ي وسسه م (بوده استگذاري كشور  سرمايه درصد كل 5/5معادل ميليارد ريال رسيد كه 

 ميزان سرمايه گذاري در 1380در سال  . )1382،  هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي پژوهش
 درصد از سرمايه 6/4 درصد كاهش داشته و بخش كشاورزي تنها حدود 1/8بخش كشاورزي حدود 

،  هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي موسسه پژوهش( ري كل كشور را به خود اختصاص دادگذا
 نشان دادهكشاورزي  بخش و همچنين در گذاري دولت سرمايهكل ول زير ميزان در جد . )1382

  .شده است
    كشاورزي و متغيرهاي موثر بر  سرمايه گذاري در بخشميانارتباط به منظور بررسي 

،   خود همبستگي در موردويژه يمشكل و بررسي شدكالسيك هاي هاي فرض  آزموندر ابتدا ،  آن
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مورد  خطاي تصريح در الگوي نبود بررسي وجود يا .شد ن مشاهده طي و ناهمساني واريانسخ هم
 خطاي تصريح در نبود بيانگرون نتايج اين آزم رمزي انجام شد كه ريست آزمون  با استفاده ازنظر

  . بودالگو 
 نه مرحله اي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج بدست آمده            روشنيز با استفاده از     ايستايي متغيرها   

  .مالحظه مي شود 2 در جدول
ك و ي  يستا از درجهيرهاي منظور شده در مدل اي متغ، شود  كه مشاهده مي گونههمان
به .  مي توان استفاده نمود ARDL موسوم به ل هم جمعييب از تحلين ترتيبد. صفر مي باشند

، آزمون تشخيص مدل انجام   بودن لگاريتمي–خطي و يا خطي ع به لحاظ منظور انتخاب نوع تاب
  .1است، مدل خطي  مدل مناسب براي بررسي روابط متغيرهاي مورد مطالعهشد كه نتايج نشان داد 

ر وابسته يان متغي بلند مدت م ي رابطهنبودا ي محاسباتي از مدل مبني بر وجود F  يآماره           
  وجود لذا  ،معني دار است% 95نان ي بود كه در سطح اطم41/5 برابر باحي و متغيرهاي توضي

حي منظور شده در يرهاي توضي با متغسرمايه گذاري در بخش كشاورزيان يبلند مدت مي رابطه 
   . استحاصل  مدت روابط بلندي نشان دهنده  3جدول  . قرار گرفتد ييتامورد مدل 

موجودي سرمايه در بخش در بلند مدت  نشان مي دهد كه) 3( جدول داده هاي
 5در سطح  ( مثبت و معني داريها به بخش كشاورزي تاثير  بانك اعطاييكشاورزي و تسهيالت

    همچنين متغيرهاي ارزش افزوده و نرخ .   بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي دارند)درصد
مايه گذاري در بخش كشاورزي  مثبت و منفي با سر ي واقعي در كشاورزي به ترتيب رابطه يبهره
) 4(جدول.  دار نيستند شده اين متغيرها به لحاظ آماري معنيكه ضرايب برآورد  هر چند ، دارند

  .را نشان مي دهد  ECMضرايب كوتاه مدت بدست آمده از الگوي 
 در  اعطايينشان مي دهد كه متغيرهاي موجودي سرمايه و تسهيالت) 4(نتايج جدول 

 بر روي سرمايه گذاري در بخش ) درصد5در سطح  (اثير مثبت و معني داريبخش كشاورزي ت
 دارايواقعي نيز   يضرايب متغيرهاي ارزش افزوده بخش كشاورزي و نرخ بهره.  كشاورزي دارند

 اما گفتني است كه نيستند ،دار بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كوتاه مدت  ارزش معني
 واقعي نيز تاثير منفي بر سرمايه  ي كشاورزي تاثير مثبت و نرخ بهرهبخشي متغير ارزش افزوده 

 است و - 69/0برابر با  )ECM(-1)(تصحيح خطا ي ضريب جمله .  گذاري بخش كشاورزي دارد
اين .   معني دار مي باشد درصد99در سطح اطمينان منفي و مي رود ،   انتظارهمان گونه كه

        بعد تعديل  ي تعادل يك دوره در دورهنبود از 69/0  در هر سالضريب بيانگر اين است كه
                                                 

 سيله يپيشنهاد شده به و MWD  تشخيص مدلآزمون ،  لگاريتمي–براي انتخاب مدل رگرسيوني خطي يا خطي - 1
  . مورد استفاده قرار گرفت) 1995(، وايت و ديويدسن  مكينان
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 گرفتههاي  ماه تاثير سياستسال و چهار   يكنزديك به ديگر پس از گذشت بيان به . مي شود
  .بخش كشاورزي مشاهده خواهد شدسرمايه گذاري   يزمينهشده در 

هاي حاصل  ن از آزموARDLبراي بررسي پايداري پارامترهاي برآورد شده در الگوي 
  به  ارائه شده CUSUMQ(2( مربعات ي و حاصل جمع انباشته1)CUSUM(جمع انباشته

  . استفاده شد) 1975( براون و همكارانوسيله ي
 كرانه هاي تعيين شده قراري  اخالل در محدوده ه هاي مجموع انباشت مربعات جمل

 5 در سطح معني داري ختاريمورد نظر داراي ثبات ساي  ضرايب برآورد شده در دوره داشته و
 .ي ضرايب الگوي برآورد شده مورد تاييد واقع شد پايدار ي ديگر فرضيهبيان به . است درصد

  
  تحليل حساسيت سرمايه گذاري 

  موثر برآنعامل هاي نسبت به ي سرمايه گذاريها  از برآورد كششبدست آمده نتايج 
  .ست ارائه شده ا5در بلند مدت و كوتاه مدت در جدول 

 كشش متغير موجودي سرمايه در بخش ، دشو مالحظه مي 5چنانكه در جدول 
 است كه با مفهوماين بدان . است  27/0و 69/0 در بلند مدت و كوتاه مدت به ترتيب كشاورزي

، سرمايه  ، اگر موجودي سرمايه در كشاورزي يك درصد افزايش يابد فرض ثابت بودن ساير شرايط
. يافت خواهد زايش ف درصد ا27/0 درصد و در كوتاه مدت 69/0بلند مدت بخش در اين گذاري در 

،  اعتبارات پرداختي به بخش كشاورزي صورت افزايش يك درصديدر همچنين يادآور مي شود كه 
 درصد افزايش 49/0 و 72/0به ترتيب سرمايه گذاري در كشاورزي در بلندمدت و كوتاه مدت 

ثابت فرض شود و ارزش افزوده به ميزان يك درصد  عامل هاي سايررايطي كه در ش.  خواهد داشت
 14/0به ميزان  كشاورزي بخشسرمايه گذاري آنگاه انتظار مي رود كه افزايشي در ، افزايش يابد 

با افزايش يك درصدي در نرخ در اين بين  .  يابددر كوتاه مدت تحقق 13/0و در بلند مدت درصد 
 درصد و در 65/0رمايه گذاري در بخش كشاورزي در بلند مدت  س، كشاورزيبخش بهره واقعي در 

چنين اظهار داشت كه  مي توان روي هم رفته . نشان خواهد داد درصد كاهش 08/0كوتاه مدت 
 برابردر  را واكنشسرمايه گذاري در بخش كشاورزي در بلند مدت و در كوتاه مدت بيشترين 

منابع ي  بهينه با تخصيص  بنابراين ،داده استنشان اعتبارات پرداخت شده به بخش كشاورزي 
 كه از همچنين چنان . مالي به بخش كشاورزي مي توان سرمايه گذاري در اين بخش را افزايش داد

گذاري در بخش كشاورزي نسبت به  سرمايه، كمترين حساسيت نشان مي دهد  5 جدول داده هاي

                                                 
1  - Cumulative sum  
2  - Cumulative sum of squares 



1388 / 2شماره  / 1جلد /تحقيقات اقتصاد كشاورزي مجله   115

هاي بخش  برداري كوچك بودن بهرهبه سئله م اين  زياداحتمال به است كهارزش افزوده اين بخش 
كه گونه اي به بر مي گردد   كشاورزي در ايرانكشاورزي و معيشتي بودن ساختار توليد بخش

  . گذاري در اين بخش داشته باشد  توجه بر سرمايهي شايانارزش افزوده اين بخش نتوانسته تاثير 
 نزديك بيانگريگر مطالعات مشابه د يافته هاي از مطالعه با بدست آمده نتايج  يمقايسه
 عامل هاي پيرامون) 1377(اميني و فليحي   ينتايج مطالعه اساسبر از جمله .  بودن نتايج است
 و 46/0ضريب متغير اعتبارات پرداختي برابر ،  گذاري در بخش كشاورزي ايران موثر بر سرمايه

از آنجايي كه لگاريتم .  استه محاسبه شد 99/0  نيز آنهاضريب تصحيح خطاي الگوي مطالعه
ضريب اعتبارات اعطايي در آن مطالعه كه لذا ،  دهد تفاضل متغيرها درصد رشد متغير را نشان مي

مدت محاسبه شده براي متغير اعتبارات در  به كشش كوتاه، كشش آن متغير است ي دهنده    نشان
به پژوهش خود در ) 2000 ( و بنسونكلي  همچنين.  بسيار نزديك است49/0اين مطالعه يعني 

بخش كشاورزي به ميزان ي چهارساله افزايش ارزش افزوده ي اين نتيجه رسيدند كه در يك دوره 
 . يافت ميليون شيلينگ افزايش 8گذاري در كشاورزي حدود  ، سرمايه  ميليون شيلينگ كنيا100

به  08/0برابر  در كنيا گذاري اين بخش ضريب متغير ارزش افزوده بخش كشاورزي در تابع سرمايه
در  01/0كه اين ضريب برابر ( جاريي  بدست آمده در مطالعه  يدست آمد كه در مقايسه با نتيجه

  .همگرا و نزديك به يكديگر هستندتقريباً  نتايج اين دو مطالعه )محاسبه شدايران 
  
  ها و پيشنهادنتيجه گيري
وجودي سرمايه و تسهيالت در بلند مدت مد كه ش نتايج بدست آمده مشخص اساسبر 
همچنين در .  ها تاثير مثبت و معني داري بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي دارند اعطايي بانك

مثبت و منفي ي واقعي به ترتيب رابطه ي بلند مدت متغيرهاي ارزش افزوده كشاورزي و نرخ بهره 
در كوتاه .  دار نيستند عني، ولي به لحاظ آماري م  دارند  با سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

مدت متغيرهاي موجودي سرمايه و تسهيالت اعطايي داراي تاثير مثبت و معني داري بر روي 
واقعي ي ضرايب متغيرهاي ارزش افزوده و نرخ بهره .  سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي باشند

. مي باشندناه مدت دار بر روي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در كوت  ارزش معنيداراينيز 
  به دست آمد كه بر اين اساس مي توان چنين - 69/0تصحيح خطا معادل با  ي ضريب جمله 

   شده در گرفتههاي  سال و چهار ماه تاثير سياست  كرد كه پس از گذشت حدود يكبرداشت
  . سرمايه گذاري بخش كشاورزي مشاهده خواهد شدي زمينه 

شترين حساسيت را نسبت به ميزان اعتبارات بيسرمايه گذاري در بخش كشاورزي 
           منابع مالي مي توان  و هدفمندبهينه در نتيجه با تخصيص اعطايي به اين بخش دارد
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 گذاري در بخش  افزايش سرمايه لذا به منظور  ، گذاري در اين بخش را افزايش دادسرمايه
 بارهدر اين .  شودبخش در بلندمدت ين اعطايي ااي به تسهيالت  توجه ويژهالزم است  ، كشاورزي

بر   اين ، برافزون .   هدف مورد نظر كمك نمايدرسيدن بهمي تواند به  پايين نگه داشتن نرخ بهره
  ي، كمترين حساسيت را نسبت به ارزش افزوده گذاري در بخش كشاورزي  سرمايه،  نتايجاساس

لذا   ،باشد بخش كشاورزي هاي برداري هرهبكوچك بودن ي نتيجه داشته كه مي تواند در اين بخش 
، ميزان توليد و بازدهي اراضي  هاي توليد سازي اراضي و بهبود روش يكپارچهبه نظر مي رسد كه با 

، سطح پس انداز و در نتيجه   افزايش توليد و درآمد كشاورزانراهافزايش داد و از بتوان را 
  .گذاري را در اين بخش بهبود بخشيد ايهسرم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1388 / 2شماره  / 1جلد /تحقيقات اقتصاد كشاورزي مجله   117

  منابع
  . انتشارات دانشگاه تهران.)رويكردهاي نوين( اقتصاد سنجي كاربردي.1381 ، حابريشمي )1
 توليد در بخش كشاورزي عامل هايوري كل   بررسي رشد بهره.1382 م، رنجكش و ، ناكبري )2

 .44 و 43 شماره . سال يازدهم. اقتصادكشاورزي و توسعه.1345 - 75ايران طي دوره 
 مجله . بررسي وضعيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران.1377 ن، فليحي و ، عاميني )3

 .95-119 صفحات .33شماره . برنامه و بودجه
مايه  بررسي رابطه بلند مدت و كوتاه مدت تورم و اعتبارات با سر.1383  آ، و كرمي، مباقري )4

 .381-399 :2. اورزي و توسعه ملي مجموعه مقاالت همايش كش.گذاري خصوصي در بخش كشاورزي
 . سالهاي مختلف. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نماگرهاي.بانك مركزي )5
 چاپ .نشر ني.  ترجمه عباس شاكري. تئوري و سياستهاي اقتصاد كالن.1381 برانسون و اچ، )6

 . تهران.پنجم
 .تهران .چاپ دوم. انتشارات برادران. جلد دوم. اقتصاد كالن. 1380  ت،رحماني )7
 بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در بخش .1382 م،  و موسوي،شاكري ع )8

 .89-115 :44و43.  فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه.كشاورزي
ر چارچوب برآوردي د:  آثار خشسالي در بخش كشاورزي و اقتصاد ايران.1382 ، نشاهنوشي )9

 . دانشگاه تهران.دكترين نامه  پايا.الگوي كالن اقتصاد سنجي
هابر سرمايه گذاري در  اعطايي بانك  تاثير تسهيالت.1386 ،م م س  هزاويي و ،شيرين بخش ش )10

 . سازمان امور اقتصادي و دارايي همدان.بخش كشاورزي
 ارزيابي تحوالت گذشته و تبيين .1382، ريزي و اقتصاد كشاورزي هاي برنامه موسسه پژوهش )11

 .ريزي و اقتصادي معاونت برنامه.  وزارت جهادكشاورزي.موجودبخش كشاورزي وضع
 فصلنامه . تحليل رفتار سرمايه گذاران بخش خصوصي در كشاورزي ايران.1376 ،مهرگان ن )12

 .135- 161 :17. اقتصاد كشاورزي و توسعه
تفكيك  به( برآورد تابع تقاضاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران .1381 ،نيكوكار ف )13

 . دانشكده اقتصاد.دانشگاه عالمه طباطبايي .كارشناسي ارشد پايان نامه .)تيخصوصي و دول
 بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در .1379  م ر، و عليزاده ك،هژبر كياني )14

 :29 . فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه.كشاورزي ايران با استفاده از روش حداقل مربعات غير خطي
74 -45. 
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  پيوست ها
  

به ( اقتصاد  گوناگونهاي در بخش كشاورزي و كل سرمايه گذاري در بخشگذاري  سرمايه): 1 (جدول
  )1376ل هاي ثابت سا قيمت

 سال كشاورزي گذاري كل سرمايه
50418 2413 1368 
57400 2826 1369 
84016 4100 1370 
81090 3268 1371 
72729 3325 1372 
62389 2857 1373 
59560 2552 1374 
74465 3471 1375 
83767 3306 1376 
86485 2933 1377 
91505 5034 1378 
95267 4393 1379 
108761 4991 1380 
121630 5895 1381 

  ، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هاي ملي و نماگرهاي اقتصادي حساب: مأخذ
 

  
   نتايج آزمون ايستايي متغيرها):2 (جدول

  يدرجه متغير
سطح   توضيحات ايستايي

داري معني  
IA)سرمايه گذاري در بخش كشاورزي(  I(1) پايا- تفاضل  10%  

K) ورزيموجودي سرمايه در بخش كشا(  I(1) پايا- تفاضل  5%  
CRA) تسهيالت اعطايي به بخش

 )كشاورزي
I(1) پايا- تفاضل  1%  

R)نرخ بهره ي واقعي در بخش كشاورزي(  I(1) پايا- تفاضل  10%  
VAG)ارزش افزوده ي بخش كشاورزي( I(0) پايا-روند  5%  

  پژوهشهاي يافته: مأخذ               
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   در بلند مدتنتايج برآورد ضرايب مدل): 3(جدول 
  متغير  ضريب tآماره 

19/2 **099/0 K) موجودي سرمايه در بخش كشاورزي( 
15/2 **19/0 CRA)تسهيالت اعطايي به بخش كشاورزي( 
47/0 014/0 VAG)ارزش افزوده بخش كشاورزي( 
46/1- 25/139- R)نرخ بهره واقعي در بخش كشاورزي(  

 يافته هاي پژوهش:  ماخذ
              **   درصد5معني داري در سطح 

  
  نتايج برآورد ضرايب مدل در كوتاه مدت): 4(جدول

 tآماره   ضريب  متغير

D(K) )06/2  069/0**  )تفاضل موجودي سرمايه در بخش كشاورزي  
D(CRA)) 1/2  13/0**  )تفاضل تسهيالت اعطايي به بخش كشاورزي  
D(VAG) )48/0  009/0  )تفاضل ارزش افزوده بخش كشاورزي  

D(R) )42/1  -81/96  )تفاضل نرخ بهره واقعي در بخش كشاورزي-  
ECM(-1) *69/0-  25/4-  

R2 52/0    
DW 3/2    
  يافته هاي پژوهش: ماخذ

* درصد، 5 معني داري در سطح                     **   درصد1 معني داري در سطح 
 

  كشش سرمايه گذاري نسبت به عامل هاي موثر بر آن): 5(جدول
  كوتاه مدت  د مدتبلن  متغير

K) 27/0  69/0 )موجودي سرمايه در بخش كشاورزي  
CRA)49/0  72/0 )تسهيالت اعطايي به بخش كشاورزي  

VAG) 13/0  14/0 )بخش كشاورزيي ارزش افزوده  
R) 08/0  -65/0  )واقعي در بخش كشاورزيي نرخ بهره-  
يافته هاي پژوهش: ماخذ  


