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 چکیده:

هدف این مطالعه  یافته و در حال توسعه آثار متفاوتی دارد، نرخ تورم بر کارائی سرمایه گذاری در کشورهای توسعه

کشاورزی ایران در چارچوب نظریات درآمدی کینز و مقداری پول می بررسی اثر تورم بر کارائی سرمایه گذاری در بخش 

از بانک مرکزی جمهوری اسالمی  1986تا  1931باشد. در این راستا داده های مربوط به سرمایه گذاری و نرخ تورم از سال 

استفاده  (ICORایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمع آوری و جهت محاسبه شاخص کارایی سرمایه گذاری )

گردید. نتایج نشان داد که بین نرخ تورم و کارائی سرمایه گذاری یک رابطه تعادلی بلندمدت و منفی وجود دارد بطوریکه 

 14/1( نشان داد که ضریب شاخص تعدیل برابر VECM) سه  نسبی متغیر نرخ تورم ناچیز می باشد. مدل تصحیح خطا

 بود.   ICOR دل در شاخصیعنی بیانگر سرعت پائین تصحیح عدم تعا -

 

(، الگوی تصحیح VARشاخص کارایی سرمایه گذاری، تورم ،کشاورزی ایران، الگوی خود بازگشت برداری ): کلید واژه ها

 ( VECM) خطای برداری

 

 مقدمه   -1

ه شمار بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به لحاظ ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور ب

 39درصد اشتغال و تامین حدود  74درصد ارزش صادرات غیر نفتی،  71درصد تولید ناخالص داخلی،  19می آید که حدود 

درصد نیاز های غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را بر عهده دارد. در این میان سرمایه، به لحاظ 

رایند تولید، نقش بسیار مهمی در فعالیت های اقتصادی ایفاد می کند. با بکار گیری قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در ف

صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می توان ظرفیت تولید را به میزان قابل 

سازی شرایط افزایش تشکیل سرمایه در این توجهی افزایش داد. به عبارت دیگر، توسعه فعالیتهای اقتصادی بدون فراهم 

فعالیتها امکانپذیر نخواهد بود. شکی نیست که الزمه این امر، کارا عمل کردن بخش دولتی و مشارکت فعال بخش خصوصی 

 (. 1944در فرایند سرمایه گذاری است )حجتی، 
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باعث تسریع رشد و توسعه اقتصادی به جهت تئوریک، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جنبه های مختلف می تواند 

شود. به دلیل کاربربودن فعالیتهای کشاورزی، سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی در بخش می تواند باعث ایجاد 

مناطق روستایی  لب فعالیتهای کشاورزی درفرصتهای شغلی جدید گردد و نرخ بیکاری را کاهش دهد. با توجه به استقرار اغ

روستائیان به شهر ها بکاهد یا حداقل رشد مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد. سرمایه گذاری در بخش از مهاجرت 

کشاورزی با توجه به در نظر گرفتن مزیت نسبی محصوالت باعث افزایش تولید بخش کشاورزی شده و در پی آن منجر به 

رآمدهای ارزی تا حدی از این راه مرتفع می شود. افزایش صادرات محصوالت کشاورزی می گردد و بدین ترتیب کمبود د

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به رشد دیگر بخشهای اقتصادی کمک می کند، زیرا از ارتباط پسین و پیشین زیادی با 

دیگر بخشهای اقتصادی برخوردار است. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث تسریع رشد اقتصادی 

بخش ها می گردد و بطور غیر مستقیم به بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک خواهد کرد. علی رغم اهمیت فوق و این 

توجه مدیریت کالن کشور جهت تامین سرمایه در بخش کشاورزی در تمام برنامه های توسعه متاسفانه این بخش سهم 

طوریکه سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. ب

درصد بوده است. از آنجاکه یکی از منابع تامین کننده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بانکها  6سه دهه گذشته زیر 

از  هستند لذا در این مطالعه از مانده تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی به عنوان بخشی

رمایه گذاری بخش خصوصی در بخش استفاده شده است. الزم به ذکراست که مانده تسهیالت اعطایی پس از کسر مانده س

بدهی مشتریان و تسهیالت اعطایی در کلیه سر فصل های مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز، سود سالهای آینده، سود و 

مشارکت مدنی )سهم بانک( سود معوق و سود کارمزد معوق به  کارمزدسالهای آینده، وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک

 دست می آید.

سرمایه گذاری  "( با عنوان 1331از پژوهش های مهم انجام شده در این باره می توان به پژوهشی از طرف گرین و ویالنوا )

ینکه تورم، ریسک پروژه های بلند خصوصی در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد. یکی از نتایج مطالعه آنها عبارت بود از ا

مدت سرمایه گذاری را افزایش می دهد و به عنوان شاخص بی ثباتی در اقتصاد مطرح می شود و رابطه منفی با سرمایه 

 گذاری بخش خصوصی دارد.

وامل موثر بررسی ع "( با عنوان 1947از مطالعات دیگر در این زمینه در داخل کشور می توان به مطالعه شاکری و موسوی )

اشاره کرد که در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تقاضای  "بر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی 

سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط درازمدت 

سائی متغیرهای تاثیرگذار پرداخته است و نتیجه گرفته است تغییرات سطح و کوتاه مدت از طریق روش تصحیح خطا به شنا

 عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دولتی است.

( در مطالعه ای به بررسی تورم دائمی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره 1943هادیان و وهام )

تایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت، تقاضا برای پرداخته اند. ن 1954 -1945

سرمایه گذاری را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. اما افزایش دائمی تورم، تنها در بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی 

ی که با هدف گذاری تعدیل تورم طراحی می را کاهش می دهد. بر این اساس پیشنهاد شده است که سیاستهای پولی و مال
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گردند باید به گونه ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تاثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای 

 سرمایه گذاری به جای نگذارند.

را مورد مطالعه  1919 -1943(، تاثیر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره 1931پژویان و خسروی )

قرار دادند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که سرمایه گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات بر شرکتها و نرخ بهره، رابطه منفی 

با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیالت، سیاستهای تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تاثیر مثبت بر روی سرمایه 

 اشته اند.گذاری خصوصی د
 

 مبانی نظری در مورد سرمایه گذاری -1-1

 نظریه های سرمایه گذاری

کالسیکها معتقدند که سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره است و هر قدر نرخ بهره افزایش یابد، تقاضا برای سرمایه گذاری، به 

تقاضا برای سرمایه گذاری افزایش  علت افزایش منابع سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. همچنین با کاهش نرخ بهره،

خواهد یافت. تامین منابع سرمایه گذاری از دو منبع وجوه داخلی و خارجی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سرمایه گذار 

برای سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی نرخ بهره کمتری می پردازد، منحنی عرضه وجوه سرمایه گذاری افقی خواهد بود 

د از تمام شدن این منابع، سرمایه گذار برای تامین وجوه خود به منابع خارجی روی می آورد که الزمه آن پرداختن ولی بع

-967، 1926نرخ بهره بیشتر است. لذا در این سطح نرخ بهره، منحنی عرضه وجوه دارای شیب مثبت خواهد بود )برانسون، 

964.) 

اقتصاد توجه خاصی دارند و معتقدند که معیار کارایی نهایی سرمایه نقش طرفداران کینز در تحلیلهای خود به تقاضای 

بسیار مهمی در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری دارد. البته باید توجه کرد که معیار کارایی نهایی سرمایه، به عنوان یک 

نتایج  "هره پایین و باال، لزومامعیار کلی، برای تقاضای سرمایه گذاری مطلوب نیست، زیرا مقایسه بین طرحها در نرخهای ب

یکسانی بدست نخواهد داد بنابراین باید در استفاده از این روش برای رتبه بندی طرحها دقت کرد. از سوی دیگر، طرفداران 

کینز و نئوکالسیکها، سرمایه گذاری را تابعی غیر مستقیم از نرخ بهره و تابعی مستقیم از درآمد می دانند. نظریه مهم دیگر 

در مورد تقاضای سرمایه گذاری، اصل شتاب است که برای نخستین بار توسط جان کالرک مطرح شد. بر اساس این نظریه، 

سرمایه گذاری تابعی از تغییرات تولید در نظر گرفته شده است. البته در نظریه های اخیر متغیر های نرخ مالیات، نرخ سود، 

ایه ای، چرخه های تجاری، موجودی سرمایه، مخاطره و نبود اطمینان و موارد تاخیر زمانی در سفارش و خرید کاالهای سرم

 دیگری از این قبیل در تقاضای سرمایه گذاری، موثر تشخیص داده شده اند.

 

 عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی -1-2

رمایه بر تقاضای سرمایه گذاری به لحاظ مبانی نظری، عواملی مانند میزان فروش یا درآمد، شاخص قیمتها و هزینه س

موثرند. متغیر های دیگری نیز بر تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از جمله عرضه اعتبارات )دولتی و بانکهای 

تخصصی( به بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی کشور)دوره قبل(، تورم یا شاخص قیمت نسبی محصوالت کشاورزی 

بخش کشاورزی )دوره قبل( موثرند. بطور کلی از عوامل موثر در سرمایه گذاری بخش )سودآوری( و موجودی سرمایه در 
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خصوصی در کشاورزی می توان به ارزش افزوده بخش، میزان سرمایه گذاری دولت در امور بنایی، موجودی سرمایه دوره 

 نکی اشاره کرد.قبل، مانده تسهیالت اعطایی بانکها به این بخش و نرخ سود واقعی تسهیالت دراز مدت با

 

 تاثیر تورم یا شاخص قیمت نسبی محصوالت کشاورزی -1-9

 (.691، 1924توجیه نظری اثر تورم بر روند سرمایه گذاری از دو طرز تفکر مختلف زیر ناشی می شود )قره باغیان، 

 نظریه درآمدی کینز

 نظریه مقداری پول

 را تقویت می کند: بر اساس دیدگاه کینز، تورم به دو طریق زیر رشد اقتصادی

توزیع مجدد درآمدهای کارگران و دهقانان، که دارای میل نهایی به پس انداز اندک هستند، به طبقه تولید کننده و  -

 سرمایه داری که دارای میل نهایی به پس انداز و سرمایه گذاری باال هستند.

گذاری خواهد شد. به عبارت دیگر باید کارایی نهایی  افزایش نرخ بازده سرمایه نسبت به نرخ بهره که سبب تشویق سرمایه -

سرمایه به مراتب بیشتر از نرخ بهره باشد تا سرمایه گذاری افزایش یابد. البته باید گفت هر دوی این فرضیات قراردادی از 

د بلکه طبقات دید تجربی نادرست هستند زیرا تنها سرمایه داران و تولید کنندگان نیستند که وقوع تورم را حس می کنن

اجتماعی نیز تورم را درک می کند. نرح تورم بر سرمایه گذاری آثار متفاوتی دارد، یعنی زمانی که نرخ تورم در سطح باالیی 

قرار دارد، اثرات جداگانه ایی در مقایسه با حالتی که در سطح پایین است، دارد. نرخ تورم پایین در سرمایه گذاری خللی 

بسا به دلیل باال رفتن سود به طور موقت انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری به وجود آورد. با توجه به ایجاد نمی کند و چه 

اینکه در کشور های در حال توسعه نرخ تورم در سطح باالیی قرار دارد لذا از سوی سرمایه گذاران به عنوان شاخص بی 

رد. از آنجاکه در اقتصاد کالن افزایش قیمت به سایر کاالها نیز ثباتی تلقی می شود که انگیزه سرمایه گذاری را از بین می ب

سرایت می کند و در واقع در سطوح بخشی، افزایش قیمت نشانگر وجود تورم در سایر کاالها نیز هست، لذا با افزایش قیمت 

در این حالت یک سرمایه گذار محصوالت، هزینه تولید نیز باال خواهد رفت و در نتیجه رفتار بنگاه تولیدی تغییر خواهد کرد. 

 کشاورز به افزایش سود ناشی از افزایش شاخص قیمت محصوالت کشاورزی واکنش مثبت نشان می دهد.

 

 عرضه اعتبارات به بخش کشاورزی -1-4

این بخش، عمده اعتبارات عرضه شده توسط منابع رسمی کشور به بخش کشاورزی را شامل می شود که یکی از اجزای آن 

همان مخارج عمرانی دولت است. که طبق قانون بودجه به شرکتهای دولتی  "ات دولتی است. این اعتبارات عمدتااعتبار

تعلق می گیرد و به طور عمده صرف طرحهای زیر بنایی مانند کانالهای آبرسانی، ساختمان و سد سازی و غیره می شود و 

تصادی شود. جزء دیگر عرضه اعتبارات، اعتبارات موجب می گردد سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب فعالیتهای اق

بانکهای خصوصی به بخش کشاورزی است. بانکهای تجاری به سبب دیر بازده بودن طرحهای سرمایه گذاری در کشاورزی و 

ریسک موجود در آنها، رغبتی به اعطای وام به این بخش ندارند و در این بخش بیشتر بانکهای تخصصی و خصوصی فعالند و 
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نظارت کافی آنها، چه در مرحله پرداخت وام به کشاورز و چه در مراحل هزینه شدن وام، وام مربوطه صرف هزینه های  با

 سرمایه ایی و تولیدی در بخش کشاورزی می شود.

با توجه به مطالب ذکر شده در باال، به نظر می رسد شناسایی متغیر های تاثیر گذار بر کارائی سرمایه گذاری در بخش  

کشاورزی ضرورت دارد تا از طریق بهبود بخشیدن این عوامل بتوان سرمایه گذاری در این بخش را رواج دارد. سرمایه 

گذاری در بخش کشاورزی به عوامل کمی و کیفی )آب، خاک، اقلیم، نیروی انسانی، انرژی و موجودی سرمایه اولیه( وابسته 

یم، مشخص کردن اثرات آنها پیچیده خواهد بود. در این راستا در مقاله است، لذا اگر این عوامل را همزمان در نظر بگیر

 حاضر سعی شده است به مسائل زیر پرداخته شود:

از آنجا که یکی از منابع تامین کننده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بانکها هستند لذا در اینجا این سوال مطرح می 

 ی نسبت به نرخ تورم چگونه است؟شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورز

 نرخ کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران در دراز مدت چه روندی داشته است؟

برای پاسخگویی به سواالت فوق و ارائه راهکارهای مناسب برای برنامه ریزان و سیاستگذاران جهت مقابله با دغدغه های 

 بررسی فرضیه های ریز پرداخته می شود.موجود در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به 

 فرضیات:

( به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سرمایه کشاورزی مثبت ICORارزش افزوده بخش کشاورزی )مخرج کسر شاخص 

 است.

حجم اعتبارات پرداختی از نظام بانکی به بخش کشاورزی بر سرمایه گذاری خصوصی در این بخش )صورت کسر شاخص 

ICORثیر مثبت دارد.( تا 

 حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ تورم در بخش کشاورزی کم است. 

 کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی -1-3

برای بررسی کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از شاخص نسبت افزایش سرمایه به بازده استفاده می شود که شکل 

 آن به صورت زیر است:

ICOR= I/∆I                                                                                             (1) 
 ارزش افزوده پایان دوره منهای ابتدای دوره است.  I∆مجموع سرمایه گذاری طی دوره و  Iکه در آن 

وده به چه مقدار سرمایه گذاری این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط برای ایجاد یک واحد افزایش در ارزش افز

طی یک دوره معین نیازمند است. هر قدر این شاخص کمتر باشد کار ایی و بازدهی سرمایه گذاری در آن بخش بیشتر 

-1946واحد برای بخش کشاورزی است. برای این شاخص، کل دوره  7تا  1/1است. این رقم در کشور های پیشزفته بین 

 ی شده است.دوره تقسیم بند 96به  1914

 

 برای بخش کشاورزی ICORنرخ تورم و شاخص  .1جدول

 نرخ تورم** * ICORشاخص  دوره نرخ تورم** ICORشاخص  دوره  
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* (111=1989) (111=1989) 

11-1914 7/7 1/1 63-1964 5/1 5/12 

17-11 1/9 9/6 24-63 1/7 3 

19-17 4/1 7/11 21-24 7/7 2/74 

15-19 7/3 1/11 27-21 6/7 5/75 

11-15 1/7 3/3 29-27 49/1 3/77 

16-11 1/3 6/16 25-29 24/4 7/91 

12-16 5/1 1/71 21-25 41/5 5/53 

14-12 9/2 14 26-21 1/1 7/79 

13-14 6/7 5/11 22-26 43/7 9/12 

64-13 1/7 1/79 24-22 1/5 1/14 

61-64 5/7 4/77 23-24 2/9 1/74 

67-61 1/1 7/13 44-23 4/14 6/17 

69-67 4/9 4/15 41-44 9/9 5/11 

65-69 4/9 5/14 47-41 3/1 4/11 

61-65 9/1 3/6 49-47 1/1 6/11 

66-61 2/9 2/79 45-49 4/17 7/11 

62-66 1/1 2/72 41-45 2/2 5/14 

64-62 5/7 3/74 46-41 3/1 3/11 

 *یافته های تحقیق

 د کامل محاسبه شده است(.نرخ نورم بر اساس اعدا(**بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

  

با توجه به اینکه بخش کشاورزی با نیروی انسانی فراوان مواجه است و همچنین به دلیل وجود ظرفیت تولیدی اضافی و بنا 

بر روابط اصل شتاب و ظرفیت اضافی تولیدی می توان با سرمایه گذاری در این بخش )به اندازه یک واحد( ارزش افزوده 

درا در آن به دست آورد، زیرا به دلیل وجود ظرفیت اضافی تولیدی در مراحل اولیه، افزایش ارزش افزوده با بیشتر از یک واح

 ، فصل سیزدهم(.1926شتاب بیشتری صورت می گیرد )برانسون، 

 

 مواد و روشها  -2

  هابرآورد مدل و داده معرفی متغیرها،
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ارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در ایران پرداخته است . برای این تحقیق ، به بررسی اثر افزایش قیمتها )تورم( برک

استفاده شده است . در این جا  Eviews 7انجام تجزیه و تحلیل داده ها و برآوردهای اقتصاد سنجی از برنامه نرم افزاری 

 ابتدا به معرفی متغیرها و ساختار مدل و سپس به برآورد الگو پرداخته شده است .

 مدل عبارتند از :متغیرهای 

 P=  1949 =144نرخ تورم به قیمت ثابت  

ICOR  =کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

 استخراج ومورد استفاده قرار گرفته است. سالیانهبصورت  1941 -1914برای سالهای مورد نظر متغیرهای 

 

   ساختار مدل

 رار گرفته است.                                                                                                                                                    مدل مورد استفاده در این تحقیق بصورت ذیل مورد استفاده ق

ICOR = ß0 + ß1P+ ut                                                                                  )7(  
 

 گیری  بندی و نتیجهجمع -9

 متغیرها 1ون ایستاییآزم

یکی از مراحل الزم برای برآورد الگوی رگرسیون و به منظـور جلـوگیری از مواجـه بـا رگرسـیون کـاذب بررسـی ایسـتایی          

 7برای این موضوع استفاده به عمل آمده است نتایج حاصل در جدول ADFمتغیرهای الگو می باشد، بدین منظور از آزمون 

  ارائه شده است .

 

 تایج آزمون ایستایی متغیرها. ن2جدول 

ADF7 
 متغیر

 آماره مقادیربحرانی

65/9- 

16/1-  
ICOR 

31/7- 

61/7- 

61/9- 

72/5- P 31/7- 

61/7- 

                                                           
Stationary.1  

2.Augmented Dickey-Fuller (ADF)  
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 ماخذ: نتایج بررسی ها

 

ند حال با توجه به آماره آزمونهای انجام شده جهت بررسی ایستایی متغیرهـا تمـام آنهـا در اولـین اخـتالف ایسـتا مـی باشـ        

 بنابراین از جهت ایستایی مشکلی با متغیرهای مورد نظر نداریم. اما الزم است تا به منظور حصول اطمینان از وجود 

 بلند مدت اقدام به انجام آزمون همگرایی نماییم.   رابطه تعادلی و 

 

 بین متغیرها 1بررسی همگرایی

مـی   7 (VAR)اقدام به بـرآورد الگـوی خـود بازگشـت بـرداری     حال با توجه به ایستا بودن متغیرهای الگو در اولین اختالف 

، 9(AIC)نماییم . در این ارتباط ابتدا با استفاده از دستورالعمل مربوطـه وقفـه بهینـه را بـا توجـه بـه شاخصـهای آکائیـک         

 ویانتخاب نموده ایم. بر اساس این معیارها تأخیر بهینه الگ LR 2و  1 ،FPE 6 (HQ)، هنان کوئین5(SC)شوارتز

 VAR  می باشد. پس از این مرحله اقدام به بررسی همگرایی در الگو نموده ایم در وقفه مورد نظر و بر اساس 1برابر 

همگرایی بین متغیرهای الگو وجود دارد . در نتیجه می توان گفت کـه رابطـه تعـادلی و     Max-Eigenو   Traceدو آماره 

ر این ارتباط با استفاده از بردار همگرایی برآورد شده رابطه تعادلی و بلندمـدت  د .بلند مدت بین این متغیرها برقرار می باشد

 .4ارائه شده است 9. همچنین نتایج حاصل در جدول حاصل برای متغیرها به قرار زیر حاصل شده است

 
  

 (9) 0.44P - ICOR= +12.78 

        (0.10)            (1.99)   

 00000000000h))بیبی

 ایج آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقادیر ویژهنت. 9جدول 

 حداکثر مقادیر ماتریس اثر نوع آزمون

 4.43 4.43 مقدارآماره ی آزمون

 9.16 9.16 %31مقدار بحرانی در سطح 

 0.35 0.35 %31ارزش احتمال در سطح 

                                                           
Cointegration.1 

...Vector Autoregression Model4. 
 

3.Akaike information criterion  
Schwarz information criterion  .4 

Hannan-Quinn information criterion.5 
6.Final prediction error  

7.LR test statistic 
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 1 1 تعداد بردار هم انباشتگی گزارش شده

 ماخذ: نتایج بررسی ها  

       
   VARبررسی پویایی در الگوی 

استفاده می گردد  2(VDو تجزیه واریانس ) 1(IRFبه منظور بررسی پویایی در این الگو از دو معیار تابع واکنش ضربه ای )

 بدین منظور دو معیار فوق برای الگو محاسبه و مورد بررسی قرار می گیرد .

 

 (IRFتابع واکنش ضربه ای )

واقع با وارد کردن یک تکانه )شوک( به میزان یک انحراف معیار از هر متغیر در الگو واکنش سایر متغیرها را در این معیار در 

طی زمان مورد بررسی قرار می دهد . در واقع می توان آنرا ضریب فزاینده پویا نامید که در واقع نشان می دهد کـه واکـنش   

متغیر و خواه از جانب سایر متغیرهای الگو چه می باشد . همانطور که از  هر متغیر نسبت به شوک وارده خواه از طرف همان

بر می آید واکنش کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نرخ تورم یک واکنش میرا است یعنی در طی زمان  1نمودار 

 به صفر نزدیک می باشد.

 

 
  تورم واکنش کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نرخ -1نمودار 

  

 (VDتجزیه واریانس )

                                                           
1.Impulse response function 

2.Variance decomposition 
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معیار دیگری که در رابطه با بررسی پویایی در این الگو مورد استفاده می باشد و به کمک آن می توانیم اهمیـت نسـبی هـر    

یک از متغیرها را برای توجیه تغییرات همان متغیر و متغیرهای دیگر بررسی نماییم معیار تجزیه واریـانس مـی باشـد. بنـابر     

صل سهم نسبی متغیر نرخ تورم ناچیز می باشد . بطوریکه این امر بازگوکننده کم اهمیتی ایـن متغیـر مـی باشـد.     نتیجه حا

 .  1ارائه شده است 7نتایج حاصل در نمودار 

 

      

 
 نتایج بررسی پویایی در الگو با استفاده از معیار تجزیه واریانس -2نمودار  

 

   (VECM)2الگوی تصحیح خطای برداری 

                                                           
 ماخذ : نتایج بررسی ها

2.Vector Error Correction Model  
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در این الگو به بررسی چگونگی حرکت نوسانات کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت مـی پـردازیم. بـدین ترتیـب نوسـانات      

گردد. در اقتصـاد سـنجی هـای کـاربردی سـری زمـانی وقتـی کـه         کوتاه مدت یک متغیر به مقدار بلند مدت آن مرتبط می

صحیح خطا را برآورد نماییم . ضریب تعدیل حاصل از ایـن الگـو   همگرایی بین متغیرها وجود داشته باشد می توانیم الگوی ت

نشان می دهد که سرعت تعدیل نوسانات و حرکت آن به سمت تعادل بلند مدت چگونه می باشد در ارتباط با تحقیق انجـام  

  %5بـا  است که نشان می دهد هر سـال تقری  -45/4شده سرعت تعدیل مربوط به کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

عدم تعادل در کوتاه مدت اصالح می گردد. که در واقع این ضـریب بیـانگر سـرعت پـایین تصـحیح عـدم تعـادل در کـارایی         

 .   1سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است

 گیرینتیجه  

 با توجه به محاسبات انجام گرفته شده و توضیحاتی که در مدل مورد نظر بیان گردید نتایج زیر بدست آمد.

یوهانسن جهت بررسی همگرایی، وجود رابطه تعادلی و  متغیرهای مدل در اولین اختالف ایستا بودند با استفاده از آزمون -1

 .بلند مدت مورد تایید قرار گرفت

کارایی سرمایه گذاری بطوریکه نرخ تورم دارای رابطه منفی با باشد می در ایران حاصل منطبق با انتظارات تئوریک هنتیج -7

 بخش کشاورزی در بلندمدت میباشد.در 

، سهم نسبی متغیـر نـرخ تـورم نـاچیز مـی باشـد . بطوریکـه ایـن امـر          VDو   IRFبا توجه به نتایج حاصل از دو معیار  -9

 بازگوکننده کم اهمیتی این متغیر می باشد.  

می دهد هر سال تقریبـا   است که نشان -45/4)الگوی تصحیح خطا( ضریب شاخص تعدیل برابر  ECMبا برآورد الگوی  -5

عدم تعادل در کوتاه مدت اصالح می گردد. که در واقع این ضریب بیانگر سرعت پایین تصحیح عـدم تعـادل در کـارایی      5%

 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است .  
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