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چکیده
اعتبارات مالی بهعنوان یکی از راههای انباشت سرمایه و درنتیجه کاهش فقر روستایی حائز اهمیت میباشد .لذاا
در این مطالعه ابتدا رابطه بین اعتبارات مالی تخصیص دادهشده بذه بخذش کشذاورزی و فقذر روسذتایی بررسذی
میشود .سپس از طریق تعریف سناریوهای مختلف ،آزمون میشود که تغییر در حجم اعتبارات مالی تخصیصی به
بخش کشاورزی چه اثری بر فقر روستایی خواهد داشت .بذهمنظذور بررسذی اهذداف فذوا ،از بذرآورد ال ذوی
اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری بیزی ( )BVARو همچنین شبیهسازی سذناریوهای تعریذفشذده در مذد
بیزین بهرهگیری شده است .بدین منظور کلیه محاسبات و عملیات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای
 Eviews7و  Matlab6و دادههای سری زمانی  1931-1931برای کشور ایران انجامشده اسذت .یافتذههذای ایذن
مطالعه نشان میدهد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت بر رشد درآمد و کاهش فقر در این
بخش بوده است که این اثر مثبت با افزایش حجم اعتبارات حذداقل تذا دو برابذر مقذدار فعلذی ،رونذد افزایشذی
چشم یری خواهد داشت .همچنین یافتهها نشان میدهد که رشد درآمد در بخذش کشذاورزی نیذز اثذرگذااری
مثبتی بر حجم اعتبارات اعطایی به این بخش دارد.
واژههای کلیدی :اعتبارات مالی ،رشد بخش کشاورزی ،رهیافت خود رگرسیون برداری بیزی

مقدمه و بررسی منابع

در سالهای اخیر ،هدف اصلی از سیاستهای عمومی در بسیاری از کشورهای درحاالتوساه  ،کااهش فرار باوده
است .سهم بخش کشاورزی ب دالیل بسیاری ،ازجمل نرخ باالی جمهیت روستایی در جمهیت کل ک همان ساهم
بزرگ در اشتغال بخش کشاورزی است؛ در شکلگیری درآمد ملی اهمیت زیادی دارد .بخش کشااورزی ساتون
فررات اقتصاد روستایی است و در جهان بسیاری از مردم فریار در منااطر روساتایی زنادگی مایکنناد و در بخاش
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کشاورزی مشغول ب کارند .درنتیج رشد این بخش میتواند منجر ب کاهش فرر روستایی گردد .برای این منظاور
مهموالً سهی میشود تا با ب کارگیری سیاستها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنام هاای توساه با ایان هادف
دستیافت .در این زمین  ،سیاستهای پولی و اعتباری جایگاه ویژهای دارند و اقتصاددانان توسه وجود نظام پاولی
و اعتباری مناسب را رمز موفریت برنام های توسه میدانند .استفاده از اعتبارات خواه در سارمای گاذاری جدیاد و
خواه در تأمین سرمای در گردش ،منجر ب افزایش تولید ،درآمد و رشاد اقتصاادی بخاش کشااورزی مایگاردد و
ازاینرو میتواند در کاهش فرر در این بخش تأثیر داشت باشد ).(Suryahadi et al., 2009

قرهباغیان ( ،)Gharebaghian, 1992بیان میکند ک اعتبارات اعطایی ب ایان بخاش ،برحساب اولویاتهاای
اهداف توسه ب فهالیتهای مختلف اقتصادی اختصاص مییابد ک بخاش کشااورزی نیاز از ایان اعتباارات بارای
توسه تولید ،سرمای گذاری ،اشتغال و درنهایت کاهش فرر بهره مایگیارد .لاذا ایان اعتباارات نراش عمادهای در
گزین های تأمین مالی کشاورز دارد و در صورت عملکرد مناسب ،میتواند تأثیر مثبات و مهمای بارای ایان بخاش
ازنظر تولید ،درآمد ،سرمای گذاری ،اشتغال و کاهش فرر داشت باشد.
با توج ب مطالب بیانشده این فرض مطرح میگردد ک اگر اعتبارات اعطایی با بخاش کشااورزی با طاور
صحیح مورداستفاده قرار گیرد ،میتواند منجر ب افزایش درآمد ،رشد اقتصادی و کاهش فرر در این بخاش گاردد
ک نیاز ب بررسی بیشتر دارد .در همین راستا ،در این مطاله با استفاده از یک روش جدید اقتصادسنجی کا امکاان
بررسی اثرات افزایش و کاهش در اعتبارات بر فرر روستایی را قابلبررسی و ارزیابی مینمایاد و همنناین اساتفاده
از شاخص اعتبارات بخش کشااورزی کا شاامل کال اعتباارات اعطاایی توسا بخاشهاای دولتای و غیردولتای
میباشد؛ ب بررسی رابط بین اعتبارات اعطاایی با بخاش کشااورزی و فرار در ایان بخاش پرداختا مایشاود کا
ب کارگیری این روش اقتصادسنجی و همننین شاخص کل اعتبارات بخاش کشااورزی ازجملا مهامتارین وجاوه
تمایز این مطاله با سایر مطالهات صورت گرفت در این زمین هست .در ادام ب بررسی ادبیات نظری مربوط ب این
موضوع پرداخت میشود .سپس بهد از بیان روش پژوهش و برآورد الگوی پژوهش و تحلیل نتایج ،با جما بنادی
مطالب ارائ شده میپردازیم.
اوزتورک ( ،)Öztürk, 2008بیان میکند ک اگرچ  ،یک دید کلی وجود دارد ک کشااورزی یاک بخاش
مهم در اقتصاد کشورها است ،اما در مورد اینک آیا مهامتارین اولویات رشاد اقتصاادی بخاش کشااورزی بارای
کاهش فرر است ،اتفاقنظر وجود ندارد .برخی از محرران ادعاا مایکنناد کا ایان بخاش بایاد کااهش فرار را در
اولویت داشت باشد؛ چراک اکثر فررا در مناطر روستایی زندگی میکنند و در بخاش کشااورزی مشاغول کارناد.
دیدگاه دیگر این است ک فهالیتهای غیر کشاورزی ،انباشت سرمای و درنتیج توسه سری تر را فراهم میکنند.
مطالهات بسیاری در این زمین وجود دارد ک نشاان مایدهاد رشاد بخاش کشااورزی یاک پایشنیااز رشاد
اقتصادی است ک ازجمل آنها میتوان با مطالهااتی همانناد مونادالک و همکااران )،(Mundlak et al., 1989
هیوپ و راوالیاون ) ،(Hupp and Ravallion, 1993دات و راوالیاون ) ،(Datt and Ravallion, 1998گاالوپ و
همکااران ) ،(Gallup et al., 1997تیمار ) ،(Timmer, 2002تیرتال و همکااران ) ،)Thirtle et al., 2003ساابور
) ،)Sabur, 2004چابی و همکاران ) ،(Chabbi et al, 2007سوراهادای و همکااران )(Suryahadi et al., 2009

33

سال اول ،شماره  ،1پاییز 1131

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

اشاره کرد.
برخی اقتصاددانان درزمین ی اثرات چندگان بخش کشاورزی تحریر نمودهاند ک ازجمل آنها مایتاوان با
دات و راوالیون ) (Datt and Ravallion, 2008و بزمیار و هادی )(Bezemer and Headey, 2008اشااره نماود.
آنها بیان کردهاند ک بخش کشاورزی ب عنوان یک بخش کاربر ،اشتغال نیروی کار و مواد غاذایی ارزان و ماواد
خام را در کشورهایی فراهم میکند ک در آن انباشت سرمای ناکافی است و تراضا برای کاالهای غیار کشااورزی
ب وسیل پسانداز تأمین میشود؛ بنابراین ،آنها رشد کشاورزی را ب عنوان کلید امنیت غذایی ،کاهش فرار و ثباات
سیاسی میدانند.

دات و راولیون ) ،(Datt and Ravallion, 2008در مطالهات خود نشان دادند ک رشاد کشااورزی در هناد،
فرر روستایی و شهری را کاهش داده است .رشد کشاورزی در سطح کالن میتواناد بارای فرارا بایش از رشاد در
بخشهای دیگر مفید باشد .نکت مهم این است ک رشد کشاورزی بیشتر ب نف فررا است؛ زیرا مهموالً مانهی بارای
ورود ب بخش کاربر کشاورزی وجود ندارد .رشد کشاورزی ،اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش مایدهاد کا
افزایش بهرهوری کشاورزی از طریر کاهش قیمت مواد غذایی منجر ب کاهش فرر روستایی و شهری میشاود .در
همین زمین  ،افزایش در تولید محصوالت کشاورزی ،در کاهش فرر مؤثرتر هست .عاالوه بار ایان ،افازایش تولیاد
محصوالت کشاورزی میتواند ب افزایش فهالیتهای غیر کشاورزی در مناطر روستایی کمک کند.
تیرتل و همکاران ) ،)Thirtle et al., 2003بررسی کردناد کا فرضای رشاد کشااورزی ،با خصاوص رشاد
بهرهوری در بخش کشاورزی نرش مهمی در کااهش فرار ایفاا مایکناد .مطالها آنهاا نشاان داد کا کشااورزی
میتواند ،فرر را کاهش دهد .ب عنوانمثال ،در صورت افزایش  1درصد در بهرهوری نیروی کار بخش کشااورزی،
تهداد مردمی ک با کمتر از  1دالر در روز زندگی میکنند ب  1/2درصد تا  6درصد کاهش خواهد یافت.
دات و راولیون ) ،(Datt and Ravallion, 2002در مطاله خود در هند مشخص کردند ک انهطاافپاذیری
بخش غیر کشاورزی در ایالتهای ک در آن سطح تحصیالت باال است ،بیشاتر باوده و در ایان منااطر ،بهارهوری
کشاورزی ،باالتر ،دهرانان بی زمین ،کمتر و نرخ مرگومیر فرزند ،پایینتر است.
سابور ) ،)Sabur, 2004در مطاله خود تأثیر رشد کشاورزی در مناطر روستایی فریار در کشاور پاکساتان را
مورد تجزی وتحلیل قرار میدهد ،یافت های وی نشان داد ک افزایش 1درصد در درآماد کشااورزان 3/21 ،درصاد
فرر در مناطر روستایی را کاهش میدهد.
کاتیرسیواوغلو ( ،(Katırcıoğlu, 2006ارتباط بین بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در قبرس شمالی را طی
دوره  ،1191-2332با استفاده از تحلیل هم جمهی بررسی و رابط علیت دوطرفا بلنادمادت باین آنهاا را آزماون
نمود .این مطاله نشان داد ک بخش کشاورزی باوجود مشکالت سیاسی در کشور ،هنوز بر اقتصاد مؤثر است.
سوراهادی و همکاران ) ،(Suryahadi et al., 2009ب بررسی رابط بین رشد اقتصادی و فرار ،باا اساتفاده از
جدایی مناطر مسکونی و صنهتی پرداخت اند .آنها دریافتند ک رشد بین بخشای از راههاای بار فرار مختلاف تاأثیر
میگذارد و توسه روستایی کشاورزی ب طور مؤثری ،فرر در مناطر روستایی اندونزی را کاهش میدهد.
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سازمان همکاری توسه اقتصادی ) ،(OECD, 2006گزارشی در رابط با نرش رشد اقتصادی در کاهش فرار
و سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ارائ میکند .در بسیاری از کشورهای درحاالتوساه  ،کشااورزی منبا
اصلی اشتغال ،درآمد ملی و درآمد ارزی است .رشد کشاورزی فرر را ب خصوص در فرر روستایی ،توس کااهش
و ثبات قیمت مواد غذایی ،ارائ اشتغال ب جمهیت روستایی ،افزایش تراضا برای مصرف کاالها و خدمات و انترال
رشد اقتصادی ب بخش غیر کشاورزی کاهش میدهاد .باااینحاال ،در ساالهاای اخیار ،ایان رابطا ماورد تهدیاد
قرارگرفت است .شرای تجارت خارجی جدید بارای تولیادکننادگان فریار مهاایبی دارد .دولاتهاا در بسایاری از
کشورهای درحالتوسه حمایت خود را از بخش کشاورزی قط کرده و یا ب طاور قابالتاوجهی کااهش دادهاناد،
سهم سرمای گذاری عمومی در بخش کشاورزی ب طور پیوست کاهشیافت اما این شکاف توس بخش خصوصی،
آنطور ک انتظار میرود جایگزین شده است.
کیمنی و موانگی ( ،)Kimenyi and Mwangi, 2002بیان میکند ک مکانیسام باازار ،باا ایجااد رقابات و باا
تشویر بیشتر ب استفاده بهین از مناب و نوآوری ،نرش کلیدی را بارای توساه اقتصاادی باازی مایکناد .اعترااد با
اینک جهتدهی ب عرض و تراضا با توج ب سیگنالهای بازار از قبیل قیمت ،نارخ بهاره و ساود با جاای دخالات
دولت در اقتصاد ،رشد اقتصادی را تسری خواهد کرد باعث این توهم میشود ک دولت باید فضای کمتاری را با
بخش کشاورزی اختصاص دهد .بااینحال ،دولت باید با منظاور کااهش هزینا هاای تولیاد و کماک با افازایش
بهره وری در بخاش کشااورزی نراش بیشاتری داشات باشاد .سیاساتهاای آزادساازی باازار باهادف ایجااد باازار
کشاورزی کاراتر ،سیاستی بود ک با نیت کمک ب بخش کشاورزی در پایشگرفتا شاد ،اماا نتاایج بسایار خاوبی
ب خصوص برای بخش کشاورزی کشورهای درحالتوسه در برنداشت .نرش دولت با سیاستهاای نئاولیبرالی ،باا
کاهش سری حمایتها ازجمل اعتبار و عرض نهاده ب کشاورزان کاهش یافت .در این سیاساتهاا فارض بار ایان
است ک بخش خصوصی با موفریت وظیف بخش عمومی را با عهاده خواهاد گرفات .باااینحاال ،کااهش نراش
دولت در کشاورزی ،اثر منفی بر تولید محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت نداشت است.
در مورد رابط اعتبارات کشاورزی و رشد بخش کشاورزی تهداد محدودی مطالهاات تجربای در ایان زمینا
وجود دارد ک ارتباط بین اعتبارات کشاورزی و رشد بخش کشاورزی را بررسی نمودهاند .ازجملا ایان مطالهاات
میتوان ب تحریر صورت گرفت توس چلیک ( )Čelik, 2000اشاره نمود .نتیج تجزی وتحلیال وی نشاان داد کا
 133درصد افزایش در اعتبارات تولید محصول ،منجر با  12درصاد افازایش در ارزش تولیاد مایشاود .در هماان
مطاله  ،مشخص شد ک  133درصد افزایش در اعتبارات مربوط ب تولیدات دامی منجر با افازایش  134درصادی
در ارزش تولیدات دامی خواهد گردید.
توماس  ،(Tomasz, 2008نرش اعتبارات کشاورزی در توسه بخش کشاورزی را در لهستان بررسای نماود.
وی متوج شد ک اعتبارات کشاورزی ک اکثر آنها توس بانکهای تهاونی تأمین مالی میشوند ب لحاظ آماری
تأثیر مثبت و مهنادار در رشد کشاورزی تنها دو منطر کشور از میان  16منطر دارد .وی نتیج گرفت ک مهمترین
عوامل مؤثر بر توسه کشاورزی در لهستان ،متوس اندازه مزرع و اشتغال در بخش کشاورزی است.
اکرم و همکاران ( ،(Akram et al., 2008از یک مدل کالن (تحلیل سریهای زمانی) بارای تجزیا وتحلیال
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تأثیر اعتبارات نهادی بر بهره وری مزرع  ،رشد کشااورزی و کااهش فرار در تحریار خاود اساتفاده کردناد .آنهاا
دریافتند ک اعتبارات اعطایی ب بخاش کشااورزی تاأثیر مثبتای بار تولیاد ناخاالص داخلای دارد و تاأثیر اعتباارات
کشاورزی در کاهش فرر هم در کوتاهمدت و هم بلندمدت مهنیدار بود.
آنتونی ) ،(Anthony, 2010تحلیل تجربی در رابط با تاأثیر اعتباارات کشااورزی بار رشاد اقتصاادی کشاور
نیجری انجام داد .یافت های وی نشان داد ک متغیرهای کشاورزی بر رشد اقتصادی تأثیر دارند ب طوریک اعتبارات
کشاورزی یک ابزار مؤثر برای محصوالت کشاورزی ،صادرات غیرنفتی و ثبات تولید ناخالص داخلای در اقتصااد
نیجری است.
خان و همکااران ( ،)Khan et al., 2011پاس از بررسای ادبیاات موجاود در ماورد اعتباارات کشااورزی در
منطر روستایی پاکستان ب این نتیج رسیدند ک اعتبارات کشاورزی ن تنها کشاورزی را توسه مایدهاد ،بلکا بار
هر بخش از اقتصاد تأثیر مثبت دارد.
جانسون و راگلی ) ،(Johnson and Rogaly, 2004عنوان میکنند ک اگر فرر ب عنوان سطوح پایین درآماد
ساالن هر خا نوار در نظر گرفت شود ،کاهش فرر ب مهنای افزایش متوس سطوح درآمد خانوار اسات .برناما هاای
تأمین ،آسیبپذیری گروههای پایین درآمدی را کاهش داده و از مهیشت آنان حمایت مینماید .همچنین موجاب
ترلیل آثار ناشی از مرگهای غیرمنتظره از قبیل کاهش محصول ،بیماری و دیگر سوانح طبیهی میگردد .درنتیجا
بر کاهش فرر مؤثر است .ب نظر آنان درحالیک مشکالتی در رابط با روش اندازهگیری افازایش درآمادی کا از
طریر اعتبار فراهمشده ،وجود دارد؛ مطالهات نشان دادهاند ک در دسترس بودن اعتباار بارای واحادهای اقتصاادی
میتواند اثر مثبت داشت باشد .نتایج مطالهات مورداشاره آنان نشان میدهد ک اعطای اعتبارات مایتواناد منجار با
افزایش درآمد خانوارها گردیده و ب افراد فریر ابزارهایی برای حمایت از امرار مهاششان در مرابل شوکها بدهد.
سنگوپتا و همکاران ) ،(Sengupta et al, 2008در مرال ای با عنوان انرالب اعتبارات خرد ،نمون های موفری
را از نهادهای مالی در سرتاسر جهان ارائ میدهند ک در زمین مبارزه با فرر موفر بودهاند .البتا با اعترااد آناان از
اعتبارات خارد و مالیا خارد نبایاد و نمای تاوان انتظاار زیاادی داشات و آن را حاالل تماام مشاکالت کشاورهای
درحالتوسه دانست .این مطاله نشان میدهد ک برنام اعتبارات خرد و وامدهی گروهی با ضمانت مشترک ،مثالً
در آمریکا موفر نبوده است زیرا تشکیل گروههای ذینف در جواما صانهتی و شاهری ،مشاکل و دامنا اطالعاات
آنها از همدیگر محدود است درحالیک در جوام روستایی کشورهای درحالتوسه اینگون نیست.
حیدری سنگلنی ( ،)Heydari Sangalchi, 1996با طراحی یک دستگاه مهادالت همزمان و بر اساس مادل
اقتصادسنجی ب برآورد اثر اعتبارات بر ارزشافزوده بخش کشاورزی پرداخت است .نتایج این برآورد نشان داد ک
اعتبارات بانکی بر انباشت سرمای اثر مثبت داشت و اثر متغیر اخیر نیز بر تولید کشاورزی مثبت بوده و درنتیج تاأثیر
اعتبارات بر ارزشافزوده بخش کشاورزی مثبت ارزیابیشده است.
ترکمانی و فرج زاده ) ،)Torkamani and Farajzadeh, 2003در مطاله ای رابط بین تسهیالت اعطایی ب بخاش
کشاورزی و رشد ارزشافزوده این بخش را با استفاده از آزمون علیت گرنجار طای ساالهاای  1433-1491ماورد
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ارزیابی قرار دادهاند .نتایج ب دستآمده از آزمون علیت وجود یک رابط علی دوسوی را میان ارزشافزوده بخاش
کشاورزی و اعتبارات اعطایی آشکار میسازد.
وج تمایز اصلی این مطاله با ساایر مطالهاات ،ایان اسات کا اوالً ،بارای ایان منظاور از یاک روش جدیاد
اقتصادسنجی استفادهشده ک تاکنون در هیچ مطاله ای مورداستفاده قارار نگرفتا اسات .ثانیااً ،باا اساتفاده از روش
مذکور ،امکان بررسی اثرات افزایش و کاهش در اعتبارات بر فرر روستایی قابلبررسی و ارزیابی هسات .ثالثااً ،در
تحریر حاضر از شااخص اعتباارات بخاش کشااورزی کا شاامل اعتباارات اعطاایی توسا بخاشهاای دولتای و
غیردولتی میباشد استفادهشده است ک ب نحوی اثر کل اعتباارات با کاار گرفتا شاده توسا ایان بخاش لحااظ
گردیده است.
مواد و روشها

در مطاله حاضر از رهیافت اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری بیزی ( )BVARبرای بررسی رابط بین اعتباارات
اعطایی ب بخش کشاورزی و فرر روستایی استفادهشده است .ب منظور تهیین رابط بین حجام اعتباارات اعطاایی با
بخش کشااورزی و فرار روساتایی از متغیرهاای اعتباارات کشااورزی (کا شاامل کال اعتباارات اعطاایی توسا
بخشهای دولتی و غیردولتی ب این بخش هست) و درآمد (ارزش واقهی تولید) ایان بخاش اساتفاده مایشاود .در
این مطاله با تبهیات از جانساون و راگلای ( (Johnson and Rogaly, 2004از متغیار درآماد بخاش کشااورزی
ب عنوان شاخصی از فرر در بخش روستایی استفاده گردیده است .در همین راستا ،مدل  UVARب صورت زیر قابل
تبیین است:
+

()1

*

+
+

در رابط ( )1عناصر

) (Lب صورت

وقف و  Pطول وقف را نشان میدهد .ضمناً

=

)+ A(L

=

= ) (Lتهریف میگردد ک در آن  Lعملگر
ب صورت

اعتبارات بخش کشاورزی و درآمد بخش کشاورزی و

تهریف میشود .همننین

و

ب ترتیب،

اجزای عرض از مبدأ مهادالت میباشند .ب عالوه،

نیز اجزای اخالل تصادفی هستند ک فرض میشود دارای توزی نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت میباشند.
مدل ( )1ب دلیل اینک دارای متغیرهای از پیش تهیینشاده در سامت راسات مهادلا اسات ،با وسایل روش
 OLSقابل تخمین میباشد .همننین طول وقف ) (Pبا صاورت تجربای و از طریار مهیارهاای اطالعااتی آکائیاک
) (AICو شوارتز ) (SICتهیین میشود .تخماین ضاریبهاای مادل ( )1باا اساتفاده از روششناسای بیازی با مادل
 BVARمهروف شده است .ب منظور تخمین بیزی از ضریبها ،الزم است اطالعاات پیشاین با صاورت میاانگین و
واریانسهای پیشین تهیین شود .اطالعات پیشین از طریر قضی بیز در فرآیند تخمین ضریبها وارد میگردد .برای
تخمین بیزی از ضریبها ،روش تخمین مخلوط مورداستفاده قرار میگیرد .همننین درصورتیک توزیا پیشاین و
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شرطی ب شکل همانند در نظر گرفت شود و تاب زیان برای ضریبها ب صاورت درجا دوم باشاد ،میاانگین توزیا
پسین ب عنوان تخمینزن بیزی از ضریبها در نظر گرفت میشود.
تصریح نهایی ال و

ازآنجاک پارامترهای اصلی میتوانند توس پژوهشگر تغییر یابند ،اطالعات پیشین متهددی در اختیار خواهاد باود؛
بنابراین ،برای تصریح نهاایی الگاو الزم اسات مهیاار یاا مهیارهاایی تهیاین گاردد و ساپس بار اسااس آن ،باا تغییار
پارامترهای اصلی ،بهترین مدل مورد جستوجو قرار گیرد.
با استفاده از تخمینهای متوالی میتوان پیشبینی یک یا چند دوره با جلاو را انجاام داد و ساپس مادلی کا
کمترین خطای پیشبینی را داراست ب عنوان بهترین مادل برگزیاد .مهیارهاای سانجش متوسا خطاای پایشبینای
مهموالً  RMSPE ،MAPE ،MAEو  U-Theilهستند .درنهایت شکل نظری رابط بین اعتبارات بخاش کشااورزی
و درآمد در این بخش ب صورت زیر قابلارائ است:
)(2
ک در آن

و

+

+

= +

+

+

= +

ب ترتیب ،درآمد بخاش کشااورزی و حجام اعتباارات اعطاایی با بخاش کشااورزی

میباشند .همچنین قابلذکر است ک کلی متغیرهای ب کاررفت در مدل ب صورت لگاریتمی اسات .سایمز (Sims,
) 1980مهترد است حتی اگر متغیرها دارای ریش واحد باشند ،نباید تفاضل آنها را در سیستم وارد کارد .اساتدالل
وی این است ک هدف از تحلیال  VARتهیاین روابا مترابال میاان متغیرهاسات و نا بارآورد پارامترهاا .درواقا
استدالل اصلی وی این اسات کا باا تفاضال گیاری ،اطالعااتی کا نشااندهناده وجاود روابا هام جمهای میاان
متغیرهاست از بین خواهد رفت .ب همین ترتیب استدالل میشود ک نیازی ب روند زدایی از متغیرهاای موجاود در
الگوی  VARنیست.
نتایج و بحث
روند متغیرهای بهکاررفته در پژوهش

نگاره  ،1روند درآمد (ارزش واقهی تولیدات) و حجم اعتبارات اعطایی ب بخش کشاورزی طی ساالهاای -1411
 1461را نشان میدهد .دادههای مورداستفاده از سایت بانک مرکزی استخراجشده اسات .هماانطاور کا مشااهده
میشود هر دو متغیر درآمد (ارزش واقهای تولیاد) و اعتباارات اختصااص دادهشاده با بخاش کشااورزی در طای
سالهای موردمطاله روند افزایشی داشت است ،ب طوریک در ده اخیر این روند افزایش بیشتری داشت است.
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ن اره  -1روند حجم اعتبارات و ارزش واقعی تولید در بخش کشاورزی 1931-1931
Figure 1- The volume of credit and the real value of agricultural production in 1980-2012

تعیین طو وقفه بهینه

با استفاده از روش  ،OLSالگوی  UVARبا وقف های  1تا  6مورد برآورد قرارگرفت است .انتخاب طول وقف بهینا
ب روشهای مختلفی امکانپذیر است .بیشتر مهیارهای مورداستفاده ،مهیارهاای اطالعااتی باوده و مبتنای بار توزیا
احتمال خاصی نیستند .مهموالً برای تهیین طول وقفا بهینا یاا از مهیارهاای مبتنای بار تاکتاک مهاادالت سیساتم
 UVARیا از مهیارهای مبتنی بر کل سیستم استفاده میشود .مهیارهای تک مهادل شامل

تهدیلشاده ،انحاراف

مهیار مهادل  ،مهیار اطالعاتی آکائیک ) (AICو شوارتز ) (SICاست؛ اما چون ممکن است بر اساس ایان مهیارهاا،
هرکدام از مهادالت یک طاول وقفا ای را پیشانهاد نمایناد ،نمایتاوان با نتیجا نهاایی در ماورد سیساتم UVAR

دستیافت .درنهایت مهیارهای اطالعاتی مبتنی بر سیستم  ،UVARطول وقف سیستم مهاادالت را تهیاین مایکنناد.
جدولهای ( )1و ( ،)2اطالعات مربوط ب نسبت درستنمایی و مهیارهای آکائیک و شوارتز را برای طول وقف هاای
متهدد الگوی  UVARدربردارد .گرچ بر اساس این مهیارها نیز ممکن است پاسخهای یکسانی حاصل نگردد ،اماا
نشان دادهشده ک روشهای مختلف برای تهیین طول وقف منجر ب ایجاد درج مشابهی از همگرایی میشوند.
پیشنهادی ک برای انتخاب طول وقف بهین  ،ب ویژه برای الگوهایی ک با قصاد پایشبینای ،تادوین و بارآورد
میشوند ارائ می گردد ،این است ک عالوه بر مهیارهای اطالعاتی فوق ک متکی بر خطاهای شبی ساازی در درون
دوره برآورد هستند ،از مهیارهای متکی بر خطاهای خارج از دوره برآورد نیز باید استفاده شود .برای ایان منظاور،
الگو  UVARبرای طول وقف های  1تا  6در نظر گرفت شده و برای هر طول وقف از سال  1481تا  ،1411برآوردهاا
و پیشبینیهای یک دوره ب جلو صورت پذیرفت است (برای مثال ،برای طاول وقفا  ،1الگاو  UVARبا صاورت
پیاپی ) (Rolled upاز سال  1481تا  1411با چرخشهای یکسال مورد برآورد قرارگرفت است .ب عباارتدیگار،
درمجموع 43 ،بار الگو  UVARبرآورد شده اسات) .ساپس باا محاساب خطاهاای پایشبینای یاک دوره با جلاو،
مهیارهای  RMSPEو  U-Theilمحاسب شده و بر روی مهادالت ،میانگینگیری گردیده است.
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UVAR  انتخاب طو وقفه بهینه بر اساس معیار نسبت درستنمایی برای سیستم-1 جدو
Table 1- Choice of the optimal lag length based on likelihood ratio for UVAR system

طول وقف

مهیار لگاریتم درستنمایی

نتیج فرضی

lag length

likelihood ratio

hypothesis Result

6

49.61445

.پذیرفت میشود
Accepted

5

47.39752

.پذیرفت میشود

45.90010

.پذیرفت میشود

Accepted
4

Accepted
3

.پذیرفت میشود

43.31227

Accepted
2

.رد میشود

41.23658

rejected
1

-

33.89844
H0:.وقف کوچکتر بهین است
H0: The smaller lag is optimal

. میباشد31/33  درج آزادی برابر با12 با

مردار

. Value with 12 degrees of freedom is equal to 40/41
Source: Research findings

 یافت های پژوهش: منب

UVAR  برای سیستمSIC  وAIC  انتخاب طو وقفه بهینه بر اساس معیارهای-2 جدو
Table 2- The optimal lag length selection based on AIC and SIC for UVAR system

طول وقف

AIC مهیار

SIC مهیار

lag length
6
5
4
3
2
1

AIC criterion
-1.881027
-2.056391
-2.44056
-2.256604
*-2.415073
-2.215875

طول وقف دو پذیرفت

طول وقف دو پذیرفت

SIC criterion
-0.613397
-0.992781
-1.366466
-1.574034
*-1.927523
-1/923345
 طول وقف بهین را تهیینSIC  وAIC  کمترین مردار برای:نتیج گیری

.میشود

.میشود

Two lag Accepted

Two lag Accepted

.میکند
Conclusion: the optimal lag length determined by lowest
.AIC and SIC

Source: Research findings

 یافت های پژوهش: منب
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جدو  -9خطای پیشبینی یک دوره به جلو از  1931تا  1932در ال وی  UVARبا وقفههای مختلف
Table3- A period ahead forecast error from 1980 to 2013 in UVAR model with various lag

مهیار

طول وقف

criterion

lag length
1

2

3

4

5

6

67939

67230

67616

69286

70024

71451

RMSPE

6949

6871

6893

7089

7174

7318

U-Theil

منب  :یافت های پژوهش

Source: Research findings

همانگون ک اطالعات جدول ( )4نشان میدهد ،کمترین خطای پیشبینی ،متهلر با الگاوی  UVARباا دو وقفا
زمانی است .درنهایت بهد از مشخص شدن تهداد وقف بهین  ،الگوی  BVARنیز با همین تهداد وقف ماورد بارآورد
قرار میگیرد.
تعیین اطالعات پیشین و برآورد ال وی BVAR

با حضور دو متغیر و دو وقف زمانی و لحاظ عرض از مبدأ ،هر مهادل سیستم  UVARدارای  1پارامتر برای برآورد
است ک برای این پارامترها الزم است توزی پیشین مشخص گردد .ب عبارتدیگر ،الزم است میاانگین و واریاانس
توزی این ضریبها مشخص و تهیین گردند .میانگینهای پیشین بر اساس ایده کلی اساتاندارد مینوساتا و بار مبناای
فرضی گام تصادفی با جزء ثابت تهیین میشوند.
بر این مبنا ،میانگین توزی ضریب (مردار پیشین ضریب) برای نخستین وقف خودی ،برابر یک و ماابری برابار
صفر در نظر گرفت میشود .مردار پیشین ضریب عرض از مبدأ نیاز در هار یاک از مهاادالت الگاو برابار باا مرادار
برآورد شده در الگوی  UVARقرار داده میشود ،اما واریانس آن بسیار بزرگ در نظر گرفت میشود تا بار دیگار
مبتنی بر اطالعات سری زمانی مردار آن برآورد گردد ،ب طوریک کشیدگی توزیا بارای ضاریبهاای عارض از
مبدأ بسیار کوچک در نظر گرفت میشود و توزی کامالً نرمال میباشد .بهد از مشخص شادن تماام واریاانسهاای
پیشین ،چون مرادیر میانگینهای پیشین نیز تهیینشده اند ،میتاوان بارآورد الگاوی  BVARرا با روش تایال گلاد
برگر ب دست آورد.
نتایج برآورد ال و

در جدول ( )3میانگین ضرایب برآوردی الگوی پژوهش ،ب منظور بررسی رابطا باین درآماد بخاش کشااورزی و
حجم اعتبارات اعطایی ب این بخش طی دوره  1461-1411آورده شده است.
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جدو  -4میان ین ضرایب برآوردی ال وی پژوهش درروش  BVARطی دوره 1931-1931
Table 4- The average coefficients estimated for BVAR model 1980-2012

لگاریتم حجم اعتبارات

لگاریتم درآمد بخش کشاورزی

ضرایب

Logarithm of credits

Logarithm of agriculture income

Coefficients

0.0009

0.0001

0.0211

1.0465

0.9956

0.0342

0.0171

0.0234

0.0117

0.0043

متغیر وابست
Dependent variable

عرض از مبدأ
Intercept

لگاریتم درآمد بخش کشاورزی ()-1
Logarithm of agriculture income -1

لگاریتم حجم اعتبارات ()-1
)Logarithm of credits (-1

لگاریتم درآمد بخش کشاورزی ()-2
)Logarithm of agriculture income (-2

لگاریتم حجم اعتبارات ()-2
)Logarithm of credits (-2

منب  :یافت های پژوهش

Source: Research findings

با توج ب نتایج جدول ( )3مشخص میگردد ک متغیر حجم اعتبارات اعطایی ب بخش کشااورزی باا یاک وقفا ،
اثر مثبتی بر درآمد این بخش دارد ک نشان میدهد افزایش حجم اعتبارات در یک دوره ،منجر ب افازایش درآماد
بخش کشاورزی میگردد ،اما اثر این اعتبارات در دوره بهدی کاهش مییابد .همنناین نتاایج نشاان مایدهاد کا
متغیر درآمد بخش کشاورزی نیز با یک و دو وقف  ،اثر مثبتی بر حجم اعتبارات اعطایی ب بخش کشاورزی دارد و
افزایش درآمد در این بخش ،منجر ب افزایش حجم اعتبارات اعطایی ب بخش کشاورزی شده است.
بررسی واکنش درآمد بخش کشاورزی به تغییر در حجم اعتبارات اعطایی به این بخش

همانطور ک بیان شد ،ب منظور بررسی واکنش متغیر درآمد بخش کشاورزی ب تغییر در حجم اعتبارات اعطایی ب
این بخش ،از رهیافت شبی سازی استفاده میشود .بدین منظور س سناریوی ذیل در نظر گرفت شده است:
 )1حجم اعتبارات اعطایی تا حدود صفر کاهش یابد.
 )2حجم اعتبارات اعطایی در مردار واقهی در نظر گرفت شود.
 )4حجم اعتبارات اعطایی تا دو برابر افزایش یابد.
سپس برای هرکدام از سناریوهای فوق ،الگاو  BVARبارآورد شاده و ضارایب متغیرهاای با کاررفتا در الگاوی
پژوهش مشخص گردید .درنهایت نیز با بررسای روناد تغییارات در ضارایب بارآوردی الگوهاای  BVARدر سا
سناریوی تهریفشده ،ب ارزیابی اثرپذیری متغیر درآمد بخش کشاورزی ب حجم اعتبارات اعطایی با ایان بخاش
پرداخت میشود .در ادام و در جدول شماره ( ،)1نتایج حاصل از بارآورد الگاوی  BVARبارای هار یاک از سا
سناریوی تهریفشده آورده شده است.
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همانطور ک در جدول شماره ( )1نشان دادهشده اسات ،متغیار اعتباارات اعطاایی با بخاش کشااورزی ،در
تمامی سناریوهای تهریفشده دارای اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی بوده است ب طوریک باا افازایش حجام
کل اعتبارات از مردار بسیار کم تا حدود دو برابر مردار واقهی ،اثرگاذاری ایان متغیار افازایش چشامگیری داشات
است ک این نتیج گیری در مورد متغیر حجم کل اعتبارات اعطایی ب بخش کشاورزی باا یاک و دو وقفا صاادق
میباشد .همننین مشاهده میگردد ک اثرگذاری متغیر درآمد بخش کشاورزی بر حجم اعتبارات اعطاایی با ایان
بخش نیز با افزایش حجم اعتبارات ،یکروند نسبتاً افزایشی بوده است.
جدو  -5نتایج حاصل از برآورد ال وی پژوهش در سناریوهای تعریفشده
Table 5- Estimated results of the defined scenarios

لگاریتم درآمد بخش کشاورزی

لگاریتم حجم اعتبارات

Logarithm of agriculture income

Logarithm of credits

CRE=0

CRE=1

CRE=2

CRE=0

CRE=1

CRE=2

1.0427

1.0465

1.0441

0.0015

0.0211

0.0929

0.0084

0.0342

0.2858

1.0200

0.9956

0.9734

0.0144

0.0234

0.0261

0.0012

0.0171

0.0160

0.0017

0.0043

0.0883

0.0013

0.0117

0.0173

عرض از مبدأ
Intercept

لگاریتم درآمد بخش کشاورزی ()-1
)Logarithm of agriculture income (-1

لگاریتم حجم اعتبارات ()-1
)Logarithm of credits (-1

لگاریتم درآمد بخش کشاورزی ()-2
)Logarithm of agriculture income (-2

لگاریتم حجم اعتبارات ()-2
)Logarithm of credits (-2

 :CRE = 0اگر حجم اعتبارات تا نزدیک صفر کاهشیافت باشد.
CRE = 0: If the credit amount is reduced to near zero

 :CRE = 1اگر حجم اعتبارات در مردار موجود آن در نظر گرفت شده باشد.
CRE = 1: If the volume of credit in the amount available to be considered

 :CRE = 2اگر حجم اعتبارات تا دو برابر مردار موجود آن افزایشیافت باشد.
CRE = 2: If the volume of credit is increased to twice the amount available
Source: Research findings

منب  :یافت های پژوهش

نتایج و بحث

هدف از این مطاله بررسی رابط بین حجم اعتبارات اعطایی ب بخش کشاورزی و فرار روساتایی در کشاور ایاران
طی دوره زمانی  1461-1411میباشد .در همین راستا از متغیر درآمد (ارزش واقهای تولیادات) بخاش کشااورزی
ب عنوان شاخصی برای فرر روستایی استفادهشده است ک افزایش این متغیر ،نشاندهنده شاخصی برای کاهش فرار
و کاهش این متغیر ،نشاندهنده شاخصی برای افزایش فرر میباشد .همننین با بهرهگیری از رهیافات اقتصادسانجی
خود رگرسیون برداری بیزی  ،BVARب بررسی این رابط پرداخت شده است .یافت های اصلی مطالها باا توجا با
جدول شماره ( )3نشان داد ک بین متغیرهای درآمد بخش کشاورزی و حجم اعتبارت اعطایی ب ایان بخاش یاک
رابط مثبت وجود دارد و افزایش هرکدام از این دو متغیر میتواند منجر ب اثرگذاری مثبت بر متغیر دیگر شود کا
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 تومااس،(Johnson and Rogaly, 2004)  جانسون و راگلای،)Čelik, 2000( این نتیج گیری با یافت های چلیک
 خاان و همکااران،(Anthony, 2010)  آنتاونی،(Akram et al., 2008)  اکارم و همکااران،(Tomasz, 2008(
 همنناین. مطابرات دارد،)Torkamani and Farajzadeh, 2003) ) و ترکماانی و فارجزادهKhan et al., 2011(
نتایج حاصل از شبی سازی بیزی نیز نشان داد ک افزایش حجم کل اعتبارات اعطایی ب بخش کشاورزی حداقل تاا
دو برابر مردار اولی میتواند اثرگذاری مثبت و چشمگیری بر افزایش درآماد کشااورزی و کااهش فرار روساتایی
 افازایش بایشازحاد،داشت باشد اما نکت ای ک باید توج داشت این است ک طبر قانون بازدهی نزولی در اقتصااد
 اگر اعتبارات اعطایی با.در هرکدام از نهادههای تولید میتواند منجر ب کاهش بازدهی و درآمد کشاورزان گردد
 این قانون بارای ایان نهااده هام صاادق،بخش کشاورزی نیز ب عنوان یکی از نهادههای تولیدی در نظر گرفت شود
 پیشانهاد مایگاردد ابتادا مرادار بهینا حجام اعتباارات بارای بخاش، لذا ب منظور جلاوگیری از ایان امار.میباشد
.کشاورزی محاسب گردد و سپس سیاستگذاریها در جهت رسیدن ب هدف موردنظر انجام شود
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