
 

 

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی

 8-88: ص-8242، زمستان 9، شماره 8جلد

 ی کشاورزیها بخش یرزبررسی تأثیر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی بر رشد 

 5، حسين مهرابی بشرآبادی*۱آسيه عزيزی

 39آبان  81 :پذیرشتاریخ   39فروردین  81 :تاریخ دریافت

 چکیده

کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی بخش زیادی از جمعیت کشور در این بخش و سهم  ممه  آن در    توجه قابلامکانات 

کشهاورزی یکهی از    در مباحه  توسهعه  . طلبد اقتصادی بخش کشاورزی را می 9های صادرات غیرنفتی، توجه خاص به تدوین سیاست

افهووده   در این مطالعه، اثر تسمیالت پرداختی بانک کشاورزی بر ارزش. های رفع مشکل مالی کشاورزان اعطای اعتبارات است حل راه

بمترین نهو  تهابع    عنوان به)در این راستا تابع کاب داگالس . شده است یبررس  ی زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالتها بخش یرز

نتهای  حهاکی از آن اسهت کهه     . برآورد شده است 8931-8911ی  با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره( یانتخاب

براسهاس نتهای ،   . باشهد  دار مهی  ی مختلف کشاورزی دارای تأثیر مثبت و کهامال  معنهی  ها بخش یرزافووده  تسمیالت پرداختی بر ارزش

درصد و نمایتا  بر  10/1درصد، زراعت و باغبانی  81/1های شیالت به میوان  تأثیر را بر زیربخش تسمیالت پرداختی به ترتیب بیشترین

هها، بهازنگری مدهدد در     با توجه به اثرگذاری متفاوت تسمیالت پرداختی بانک بر رشد زیربخش. درصد داشته است 110/1دامپروری 

 .شود ی پرداخت پیشنماد می درصد تسمیالت اعطایی و نحوه

 .های کشاورزی الگوی پنل دیتا، بانک کشاورزی، تسمیالت پرداختی، زیربخش :کلیدی هایژهوا
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 مقدمه

های اقتصادی غیرنفهت و توسهعه    های حرکت از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد غیرنفتی توجه به بخش یکی از زمینه

معه، ایداد درآمد، تولید موادخام مورد نیهاز سهایر   بخش کشاورزی به دالیلی همچون تأمین غذای جا. باشد ها می این بخش

ههای نسهبی و طبیعهی     های اقتصادی، ایداد اشتغال سریع و گسترده، ایداد توازن در بازار کار و سرمایه، وجود مویت بخش

رزی ، نیهاز بهه سهرمایه ا    های بسیار پیچیده کشور در تولید برخی از محصوالت کشاورزی، عدم نیاز به تکنولوژی و تخصص

اندک، کوتاه بودن زمان بازگشت سرمایه و بسیاری از مسائل دیگر از اهمیهت بسهوایی در اقتصهاد ایهران برخهوردار اسهت       

ترین موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، تأمین مالی آن است کهه همهواره بهه عنهوان      از مم (. 8910اکبری و شریف، )

های توسعه راهکارهای متنهوعی بهرای آن تهدوین و مهورد      نامهعامل محدودکننده رشد این بخش مطرح و در چارچوب بر

ههای   اساسا  تأمین مالی بخش کشاورزی پس از انقالب اسالمی از طریه  تلفیه  منهابع بودجهه    . پیگیری قرار گرفته است

طهی   (.8938آقانصهیری،  )ها و مؤسسات اعتباری با منابع فعاالن بخش دنبال شده است  عمرانی و تسمیالت اعطایی بانک

های اقتصهادی بهه عنهوان     ای به بخش های اقتصادی اعطای تسمیالت تبصره چند سال گذشته به منظور حمایت از بخش

چهی،   لطفهی و احمهدزاده ماشهین   )های تخصصی قرار گرفته اسهت   ها در دستور کار بانک ابواری برای رشد و توسعه بخش

ای در تأمین نیازههای اعتبهاری    ورزی کشور، نقش عمدهبانک کشاورزی به عنوان تنما بانک تخصصی بخش کشا(. 1111

تولیدکنندگان بخش کشاورزی، صنایع غذایی و تبهدیلی وابسهته بهه کشهاورزی و بخهش بازرگهانی و خهدمات وابسهته بهه          

های مختلف کشهاورزی   توزیع تسمیالت اعتباری بانک به تناسب ظرفیت جذب اعتبار به زیربخش. کشاورزی بر عمده دارد

آالت و  قرض الحسنه، مشارکت مدنی، فهروش اقسهاطی ماشهین   )این تسمیالت از طری  عقود اسالمی . یابد میاختصاص 

 .رسد به مصرف می( مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین

 در این مطالعه سعی بر آن شده است تا با توجه به نقش و اهمیت اعتبارات در رشد و گسترش بخش کشاورزی، میوان

از تسمیالت  8909 –8913های زراعت و باغبانی، شیالت و دامپروری در بخش کشاورزی طی دوره  تأثیرپذیری زیربخش

 .های اقتصادسندی تدویه و تحلیل شود پرداختی بانک کشاورزی از طری  برآورد مدل

 .مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور به بررسی تأثیر تسمیالت پرداخته اند

، به منظور بررسی تأثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز (8931)مکاران محمدی و ه

ههای سهری زمهانی     بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایهی یوهانسهون و داده  

دههد کهه متغیرههای     های این پهووهش نشهان مهی    فتهیا. اند اقتصاد ایران استفاده کرده 8910تا  8909های  مربوط به سال

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش  کار بر ارزش افووده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی

ن بختیاری و پاسهبا . دار است افووده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیو بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه  3 89 -33های اقتصادسندی و آمارهای سری زمانی  ، با استفاده از مدل(8919)

نتای  نشان داده است که اعتبارات بانک کشاورزی در . اند پرداخته( مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران)های شغلی  فرصت
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در این مطالعه پیشنماد شهده  . گذاری بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است مایهمدت بر اشتغال و در درازمدت بر سر کوتاه

های شغلی در ایهن بخهش    توان با به کارگیری نظام اعتباری مناسب باع  توسعه فرصت مدت می است که حداقل در کوتاه

ههای تخصصهی بهه بخهش      ای تأثیر تسمیالت اعطایی از سوی بانک ، در مطالعه(1111)چی  لطفی و احمدزاده ماشین. شد

را در قالب روش حهداقل مربعهات معمهولی    ( 8931 -11)کشاورزی بر ارزش افووده بخش کشاورزی در طول دوره تحقی  

مهازار و قاسهمی    عرب. براساس نتای  بدست آمده، وجود همبستگی بین این دو متغیر به تأیید رسیده است. اند بررسی کرده

مورد بررسهی   8901 – 10نرخ واقعی ارز بر صادرات محصوالت کشاورزی را طی دوره  ، اثر تسمیالت بانکی و(8911)راد 

ها به بخش کشاورزی بر  دهد که اثر یک شوک اولیه افوایش در حد  تسمیالت اعطایی بانک نتای  نشان می. اند قرار داده

ایهن آزمهون همچنهین    . ت استسازی مثب های پایانی شبیه های اول صفر و در سال صادرات محصوالت کشاورزی در سال

در واقع، سیاست . دهد افوایش درصد بیشتر حد  تسمیالت، صادرات محصوالت کشاورزی را به میوان بیشتری افوایش می

کریمهی و  . مدت یا بلندمهدت اسهت   به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی، در جمت افوایش صادرات یک سیاست میان

ههای مختلهف کشهاورزی را بهه      ای تخصیص بمینه اعتبارات بانکی به متقاضیان در بخش ، در مطالعه(8913)کیوان  زاهدی

دهد که الگوی تخصیص فعلی تخصیص اعتبهارات و تسهمیالت بانهک     نتای  نشان می. اند کمک منط  فازی بررسی کرده

الدین افتخاری و همکاران  کنر. کشاورزی بمینه نبوده و نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسمیالت وجود دارد

ههای   ههای تهأمین آب بهرای توسهعه فعالیهت      ، آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه در قالب پرداخت گروهی در طرح(8910)

. انهد  کشاورزی در مناط  روستایی شمرستان خدابنده اسهتان زندهان ارزیهابی کهرده      893- 1های  کشاورزی در بین سال

نتهای   . اند ها از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده کرده نگر است و در گردآوری داده گذشته روش تحقی  مبتنی بر پانل

حاکی از آن است که اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی در منطقهه مهورد مطالعهه، در سهط      

شبکه بانکی بهر رشهد و توسهعه اقتصهادی     ، جمت ارزیابی نقش تسمیالت (8911)سعیدی . معناداری، نقش مممی ایفا کند

های فعهال   ی بانک جامعه آماری این پووهش همه. استفاده کرده است 8استان گلستان از تحلیل رگرسیون و مدل پنل دیتا

نتای  حاکی از آن است کهه تسهمیالت بهانکی بهه عنهوان مکمهل سهرمایه        . است 8933-10های  استان گلستان طی سال

 .گذاری و رشد تولید در استان داشته باشد نقش مممی در سرمایهتواند  تولیدکننده می

و  8331 – 1181ی  های دولتی و تخصصی طی دوره دهی بانک های وام ، به بررسی فعالیت(1181)اوندر و اوزیلدیری  

نتهای  نشهان   . انهد  های بحرانی در ترکیه پرداخته ها و رشد اقتصاد محلی در دوره تدویه و تحلیل رابطه بین اعتبار این بانک

، در (1181)فصهی   . ههای اقتصهادی دارد   های بانکی نقش مممی در جبهران عهوارض جهانبی شهوک     دهند که پرداخت می

دهند در حالی که اقتصاد هند در حهال   ای رشد فراگیر در هند را از طری  بانکداری اسالمی بررسی کرده و نشان می مطالعه

در حال افوایش هستنددر این خصهوص بانکهداری اسهالمی دارای پتانسهیل      فقیر نیورشد است ولی در موازات با آن مردم 

توانهد   باشد و می می( ها SME)های کوچک و متوسط  پذیر مانند کشاورز و بنگاه های آسیب باالیی برای پوشش دادن گروه

های  ه تسمیالت بانکی بر شرکتاثر دسترسی ب( 1189)مونگ ناراندو و هال . رشد اقتصادی را به طور فراگیر افوایش دهد

                                                                                                                                                               
1  - Panel Data 
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ها اثهر   های تولیدی و اشتغال آن ها نشان داد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت نتای  آن. تولیدی را بررسی کردند

 .مثبت دارد

دار بهر کهل بخهش کشهاورزی      دهند تسمیالت اعتباری پرداختی تهأثیر مثبهت و معنهی    همانطور که مطالعات نشان می

هها بررسهی    یابد که تأثیر تسمیالت پرداختی را به صورت جداگانه بر هر یک از زیربخش این موضو  ضرورت می .اند داشته

تهر بهوده و بیشهتر واکهنش      های کشاورزی نسبت به پرداخت تسمیالت حساس تا مشخص شود کدام یک از زیربخش کرد

 .نشان داده است

 روش تحقیق

ی ریاضهی بهین    گیرد، شکل تابعی است کهه بهه عنهوان رابطهه     توجه قرار مییکی از مسائلی که در برآورد توابع مورد 

ههای   داگالس، ترانسهندنتال، ترانسهلوک کهه ویوگهی    -در این مطالعه سه نو  تابع کاب. گیرد متغیرها مورد استفاده قرار می

نمهاده   nبهع بهرای   فهرم ریاضهی ایهن توا   . برآورد شدند Eviewsنئوکالسیک را به خوبی دارا هستند، توسط نرم افوار 

 :بصورت زیر است

 داگالس-تابع کاب-8

(8   ) 

 
 ترانسندنتال -1

 

(1  ) 

 ترانسلوک   -9

(9) 

 

های تولید که مقدار آن مثبهت   نیو مقدار نماده . دهد پارامترها را نشان می و  ، مقدار محصول،  yدر این توابع 

در بررسی و مقایسه مدلمای فوق به منظهور انتخهاب مناسهبترین الگهو در     (. 8911حتشمی، نواد و م بری )است  

 .گیردصورت می (LR) داگالس و ترانسلوک با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی-برآورد، مقایسه دو مدل کاب

، بها ایهن فهرض کهه     با فرض توزیع نرمال برای جوء خطا، آزمون نسبت درستنمایی، حهداکثر ارزش تهابع درسهتنمایی   

کنهد اگهر ههر دو مقهادیر      ی صفر درست باشد را با حداکثر ارزش تابع درستنمایی تابع در حالت نامقید مقایسهه مهی   فرضیه

در حالی که اگهر اخهتالف زیهاد باشهد،     . اختالف زیادی با ه  نداشتند، آنگاه دو حالت مقید و نامقید نیو تفاوتی با ه  ندارند
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ی دو  همچنین این آزمون بهرای مقایسهه  . شود افوایش یافته و حالت نامقید بر مقید ترجی  داده میاحتمال رد فرضیه صفر 

داگالس و ترانسندنتال از آزمون -نیو در بررسی و مقایسه دو تابع کاب. تابع ترانسلوک و ترانسندنتال به کار برده شده است

F پارامتر مدل رگرسیون ی یک یا چند  ای درباره که روشی عمومی برای آزمون فرضیهK باشهد، اسهتفاده شهده     متغیره می

 .است

ینهه تشهکیل سهرمایه بخهش کشهاورزی توسهط       درزمگذاری عمرانی دولهت   بیشترین سرمایه ازآنداکهدر این مطالعه، 

 بخشی از نمهاده تولیهدی در   عنوان بهگیرد، لذا جمت بررسی اثر اعتبارات اعطایی نظام بانکی  های تداری صورت می بانک

در مطالعهات  . یدشهده اسهت  تولمتغیر مستقل وارد تابع  عنوان بهبخش کشاورزی، متغیر تسمیالت پرداختی بانک کشاورزی 

 عنهوان  بهنیو متغیر تسمیالت پرداختی بانک کشاورزی ( 8931)و محمدی و همکاران ( 1111) یچ لطفی و احمدزاده ماشین

 :زیر است صورت بهنمایی به کار گرفته شده در این تحقی  فرم کلی مدل . است شده اضافهمتغیر مستقل به مدل 

( ) LVA = F(LL, LK, LT) 

لگهاریت  نیهروی   : LL(  زراعت و باغبانی، شیالت، دامپهروری ) ها بخش یرز افووده ارزشلگاریت  : LVAدر این رابطه؛ 

ی کشهاورزی  هها  بخش یرزاورزی به لگاریت  تسمیالت پرداختی بانک کش: LTلگاریت  مقدار موجودی سرمایه و : LKکار، 

باشهد کهه از بانهک مرکهوی و      می 8930در این مطالعه دارای واحد میلیارد ریال و بر پایه سال  مورداستفادههای  داده. است

، (B)ی کشهاورزی شهامل زراعهت و باغبهانی     هها  بخهش  یرزدر این پووهش، . آوری گردیده است های ساالنه جمع آمارنامه

 .باشند می( SH)یالت و ش( D)دامپروری 

در حالت کلهی، در  . های زمانی و مقطعی است برای تخمین تابع در این تحقی ، روش تلفی  سری استفاده موردروش 

سهپس  . نمهایی   گیری می را در طول زمان مشاهده کرده و متغیرهای مربوط به آن را اندازه( مقطع)های پانل، یک فرد  داده

های سهنتی   این کار چندین مویت نسبت به مدل. کنی  یک سری زمانی، با یکدیگر تلفی  می با هرکدامافراد مختلف را در 

های تلفیقی اطالعات آزمونمهای ضهروری در اسهتفاده از ایهن روش      داده(. 8913زاده و ممرگان،  اشرف)ی دارد اقتصادسند

انباشتگی جمت بررسی وجهود   ، آزمون ه فولر تعمی  یافته جمت بررسی ایستایی متغیرها-عبارتند آزمون ریشه واحد دیکی

و آزمون هاسمن جمت تعیین روش اثر ثابت و یا اثر  جمت تعیین حالت برابری عرض از مبدأ Fارتباط بین متغیرها، آزمون 

 .تصادفی

 نتایج و بحث

بهدین منظهور از    .شهود  برای انتخاب بمترین تابع تولید، ابتدا به مقایسه دو تابع ترانسلوک و ترانسهندنتال پرداختهه مهی   

تهابع غیرمقیهد در    عنوان بهدر این آزمون تابع ترانسلوک به عنوان تابع مقید و تابع ترانسندنتال . شود استفاده می Fی  آماره

یده تابع ترانسلوک در سط  درنت. است آمده دست به 1/ محاسباتی برابر با  Fی  نتای ، آماره بر اساس. است شده گرفتهنظر 
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 8همچنین نتای  برآورد دو تابع ترانسلوک و ترانسهندنتال در جهدول   . شود تابع برتر پذیرفته می عنوان بهد، درص 30احتمال 

 .است شده گوارش

 مقایسه دو تابع ترانسلوگ و ترانسندنتال -1جدول 

 ی  تحقی نتا: مأخذ            

مقهدار  . شهود  اسهتفاده مهی   LRی  داگهالس و ترانسهلوک از آمهاره   -برای انتخاب بمترین تابع تولید از میان توابع کاب

است،  تر کوچکی حداکثر درستنمایی محاسباتی از مقدار کای اسکوئر جدول  آماره. باشد می 10/10برابر با  LRمحاسباتی 

دو توابهع،   ها و مقایسه دوبه نتای  حاصل از آزمون بر اساس. شود س پذیرفته میداگال-یده فرضیه صفر یعنی تابع کابدرنت

خالصهه در جهدول    صورت بهنتای  . است شده استفادهبمترین تابع انتخاب و جمت برآورد مدل  عنوان بهداگالس -تابع کاب

 .است شده ارائهذیل 

 آزمون انتخاب تابع تولید برتر -2جدول 

 تابع برتر محاسبه آماره به آزمونمحاس نوع آزمون  توابع

 F ترانسندنتال و ترانسلوک
08/1 Sum squared resid (R) = 
30/1 Sum squared resid (UR) = 

 ترانسلوک 1/ 

 LR داگالس و ترانسلوک-کاب
10/ 1 Log likelihood (R) = 
93/09 Log likelihood (UR) = 

 داگالس-کاب 10/10

 ی محاسبات تحق: مأخذ          

 

 

 

 

 تابع ترانسندنتال تابع ترنسلوگ

 t-statistic ضریب متغیر t-statistic ضریب متغیر

 00/10 08/3 عرض از مبدأ -80/1 -31/1 عرض از مبدأ

LT 19/1- 89/1- LT 8 /1 03/9 

LL 3 /1 30/8 LL 113/1-  1/1- 

LK 10/8 01/8 LK 1/1- 11/1- 

LTLL 1 0/1- 19/81- T 10-E1/0- 1 /8 

LTLK 83/1 3/9 L 1111/1 30/1- 

LKLL 118/1- 10/1- K 10-E1/1- 3/1- 

 (1/8)  LT2 111/1- 38/9- 
 

 (1/8) LL2 11 /1- 13/1- 

 (1/8) LK2 83/1- 39/8-  

 .R2      93/ 1  =LOG-likelihood      30/1  =SSE      19/1 =D.W= 331/1 های تابع ترانسندنتال آماره
 .R2        93/09  =     LOG-likelihood 08/1  =SSE    93/8  =D.W= 1/ 33های تابع ترانسلوک    آماره



  7 ی کشاورزیها بخش یرزداختی بانک کشاورزی بر رشد بررسی تأثیر تسهیالت پر

 

 آزمون ایستایی متغیرها

ایسهتایی دارای   مسهئله های تابلویی توجهه بهه    های زمانی و مدل در برآورد الگو های اقتصاد سندی با استفاده از سری

 مسهئله در مدل ایستا نباشد، نتای  حاصل از تخمین مدل، ساختگی خواهد بود و با  مورداستفادهاگر متغیرهای . اهمیت است

 .آورده شده است 9دول جتای  حاصل از آزمون ریشه واحد ن(. 8919گدراتی، )مواجه خواهی  شد رگرسیون کاذب 

 .اند یری پایا شدهتفاضل گبار  یک هستند و با یک درجهاز  ه  انباشتهدهد تمامی متغیرها  که نتای  نشان می طور همان

 انباشتگی پانل دیتا آزمون هم

. استفاده شده است( kao)انباشتگی کائو  انباشتگی میان متغیرها از آزمون ه   منظور جمت بررسی آزمون هدر ادامه به

  نتهای  آزمهون در جهدول    . در این آزمون، فرضیه صفر داللت بر  عدم ه  انباشتگی میان متغیرهای موجود در مهدل دارد 

 .گردد میان متغیرها رد میانباشتگی  آید فرضیه صفر مبنی بر عدم ه  همانطور که از نتای  برمی .آورده شده است

تفهاوت در عهرض از مبهدأ مقهاطع از      باحالتهای تلفیقی، برای تعیین حالت برابری عرض از مبدأ مقاطع  داده درروش

 99/1مقید برابر با  Fنتای  آزمون . شود و برای تعیین روش اثر ثابت و یا اثر تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می Fآزمون 

همچنین . در تخمین مدل مذکور است بخش یرزیری اثرات ثابت کارگ بهدهنده لووم  آمد که نشان دست به 1/ 1و احتمال 

آمد و مدل پانل با اثرات ثابت انتخهاب   دستبه 11/1و احتمال  01 31/9دو برابر  آزمون هاسمن، مقدار آماره چی بر اساس

دهد تمامی متغیرها در سط  یهک   نتای  جدول نشان میکه  طور همان. آورده شده است 0نتای  تخمین در جدول . شود می

عرض از مبهدأ در ایهن رابطهه معیهار پهارامتر      . باشد مدل دارای برازش خوبی می Fاند و با توجه به آماره  درصد معنادار شده

 .تغییرات تکنولوژیکی هیکسی است
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 متغیرهبررسی آزمون ایستایی  -3جدول 

 محاسبات تحقی : مأخذ
 .اعداد داخل پرانتو احتمال معنی داری را نشان می دهند*

 
                    

 انباشتگی نتایج آزمون هم -4جدول 

 

 

 
    

               

 محاسبات تحقی : مأخذ                                            
 

 داگالس -نتایج مربوط به برآورد تابع کاب -5جدول 

 tآماره  ضرایب نام متغیر tآماره  ضرایب نام متغیر

 83/0 10/1* (زراعت و باغبانی)پرداختی  تسمیالت 38/0  /18* عرض از مبدأ

 13/8 110/1** (دامپروری)تسمیالت پرداختی  10/1 99/1* (زراعت و باغبانی)نیروی کار 
 10/11 81/1* (شیالت)تسمیالت پرداختی  -1/10- 19/1* (دامپروری)نیروی کار 
 --- 1/1  (زراعت و باغبانی)اثرات ثابت  11/99 03/1* (شیالت)نیروی کار 

 --- 13/9 (دامپروری)اثرات ثابت  3/9  13/1* (زراعت و باغبانی)موجودی سرمایه 

 ----  /90 (شیالت)اثرات ثابت   33/8 11/1* (دامپروری)موجودی سرمایه 
   /8  19/1* (شیالت)موجودی سرمایه 

 /8 =D.W.    1/0 1  =آمارهF                   31/1=  آمارهR2 

 .دهند را نشان می ٪0و  ٪8داری در سط   به ترتیب معنی ** و  *                   قی نتای  تح: مأخذ
 

ی هها  بخهش  یهر زدار بر  شود تسمیالت پرداختی بانک کشاورزی تأثیر مثبت و معنی که از نتای  مشخص می طور همان

ههای مهالی از    آن است کهه حمایهت  ی کشاورزی حاکی از ها بخش یرزتأثیر مثبت تسمیالت بانکی بر رشد . کشاورزی دارد

ها، تخصصی شدن تولید، تهأمین بخشهی از نیهاز     نماده موقع بهبخش کشاورزی موجب افوایش توانایی کشاورزان در تأمین 

 LK نام آزمون
 تفاضل مرتبه اول

(DLK) 
LL 

 تفاضل مرتبه اول

(DLL) 
LCRD 

 تفاضل مرتبه اول

(DLCRD) 
LVA 

 تفاضل مرتبه اول

(DLVA) 

 -LLC 83/1- 0/0- 11/1 9/0- 00/8 03/3- 91/1 30/0آزمون 
( 9/1) (11/1) (11/1) (11/1) (3 /1) (11/1) (01/1) (11/1) 

آزمون پسران و 

 شین
38/1 13/0- 33/1 10/ - 00/9 18/1- 1 /8 00/0- 
(30/1) (11/1) (11/1) (11/1) (33/1) (11/1) (10/1) (11/1) 

آزمون دیکی 

 فیشر -فولر
3/1 83/9  19/8 10/10 11/1 93/01 0 /9 3/90 
(11/1) (11/1) (11/1) (11/1) (33/1) (11/1) (31/1) (11/1) 

 آزمون فیشر
90/8 3/ 1 19/8 1/10 13/1 11/01 31/9 10/ 1 
(30/1) (11/1) (11/1) (11/1) (38/1) (11/1) (31/1) (11/1) 

 t- Statistic Prob نتایج آزمون هم انباشتگی

 ADF 38/8 -111/1 آزمون 
----  18/1 یماندهواریانس باق

HAC variance 113/1  ----
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بهه دلیهل امکهان    )پهذیری کشهاورزان    ی ریسهک  های پیشرفته، افوایش درجه مالی واحدهای تولیدی، استفاده از تکنولوژی

ی شهیالت  ها بخش یرزنتای  تسمیالت پرداختی بیشترین تأثیر را بر  بر اساس. شود می... و ( انند بیمهاستفاده از امکاناتی م

درصد و بر دامپهروری بهه مقهدار     10/1، به ترتیب بر زراعت و باغبانی به مقدار بعدازآندرصد داشته است،  81/1به میوان 

تهرین تأثیرپهذیری را از تسهمیالت     شیالت بهیش  بخش یرزشود  که مشاهده می طور همان. درصد تأثیر داشته است 110/1

گذاری شده و  ، موجب افوایش سرمایهبخش یرزپرداخت تسمیالت بانکی به فعاالن این  درواقعپرداختی بانک داشته است، 

ههای پهولی در تشهوی      همچنهین، اعتبهارات و تسهمیالت بهانکی و سیاسهت     . را افهوایش داده اسهت   بخهش  یرزرشد این 

افوایش حد  پول و  ٔ  ینهدرزمدولت از طری  ایداد تسمیالت الزم  درواقع. گذاری خصوصی حائو اهمیت بوده است سرمایه

 بخهش  یرزکشاورزی به   تسمیالت پرداختی بانک. شود گذاری می گذاری، موجب افوایش سرمایه های سرمایه کاهش هوینه

هها دسترسهی داشهته     ده است تا بتوانند در زمان مناسب به نمهاده زراعت و باغبانی، این توانایی را در کشاورزان به وجود آور

 بخش یرزفعالیت در . شده است بخش یرزیده موجب افوایش رشد این درنتهای مدرن استفاده کنند،  باشند و از تکنولوژی

دهد و  کاهش میزراعت و باغبانی به دلیل شرایط متغیر آب و هوایی ریسک زیادی دارد، ایداد تسمیالت بانکی، ریسک را 

 بخهش  یهر زدههد کهه    همچنهین نتهای  نشهان مهی    . دههد  می بخش یرزاطمینان خاطر بیشتری به کشاورزان و فعاالن این 

ی از تسهمیالت پرداختهی بانهک اسهتفاده کنهد و      خهوب  بهه دامپروری به دلیل سنتی بودن و پراکنده بودنش نتوانسهته اسهت   

 .فوایش داده استدرصد رشد آن را ا 110/1تسمیالت پرداختی تنما 

 ها یشنهادپبندی و  جمع

گذاران با آن مواجهه هسهتند و سیسهت  بهانکی نیهو       مسائلی است که تولیدکنندگان و سرمایه  تأمین مالی یکی از عمده

بنهابراین، در ایهن مطالعهه تهأثیر     ؛ های تولیدی ایفهاء کنهد   مدت بنگاه تأمین نقدینگی کوتاه ٔ  ینهدرزمتواند نقش مؤثری  می

جمهت ارزیهابی از   . زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت بررسی شهد  بخش یرزت پرداختی بانک کشاورزی بر سه تسمیال

اسهتفاده شهد و    8931 -8911ی زمهانی   بمترین تابع در قالب مدل پنل دیتها طهی دوره   عنوان بهداگالس  -تابع تولید کاب

ی کشهاورزی در  هها  بخش یرز افووده ارزشی بانک کشاورزی و متغیرهای تعداد نیروی کار، مقدار سرمایه، تسمیالت پرداخت

نتهای  ایهن دو    بر اساساندام شد،  Fو  LRهای  ترین تابع برای برآورد مدل، آزمون جمت انتخاب مناسب. مدل وارد شدند

ایی متغیرهها  ههای ایسهت   در گام اول جمت برآورد مدل، آزمون. تابع برتر انتخاب گردید عنوان بهداگالس -آزمون، تابع کاب

انباشهتگی کهائو،    نتای  آزمون هه   بر اساسهمچنین . از مرتبه یک هستند ه  انباشتهاندام شد و نشان داد تمامی متغیرها 

لیمر و هاسمن مدل پنل دیتا با اثهرات ثابهت پذیرفتهه     Fهای  با توجه به آماره آزمون. وجود ارتباط بین متغیرها را تأیید شد

دار بهر   دارای تهأثیر مثبهت و معنهی    بخهش  یهر زورد مدل نشان داد که موجودی سرمایه در هر سهه  نتای  حاصل از برآ. شد

دار  یمعنه زراعت و باغبانی و شهیالت دارای اثهر مثبهت و     بخش یرزهمچنین متغیر نیروی کار در دو . باشد می افووده ارزش

وری و سنتی بهودن نیهروی کهار     ن بودن بمرهدامپروری به علت پایی بخش یرزباشد که این مؤید نظریات است ولی در  می

 یهر زهمچنین با توجه به نتای ، متغیر تسمیالت پرداختهی بانهک کشهاورزی در تمهامی     . باشد دار می دارای اثر منفی و معنی
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این نتیده مطاب  انتظهارات نظهری اسهت، زیهرا تسهمیالت بهانکی       . دار بودند ی کشاورزی دارای اثر مثبت و معنیها بخش

دههد کهه    این مدل نشان می. رشد داشته باشد وگذاری  تواند نقش مممی در سرمایه مکمل سرمایه تولیدکننده، می نعنوا به

ی هها  بخهش  یهر زدرصهد رشهد    81/1و  110/1، 10/1یک درصد افوایش در تسمیالت پرداختی بانک کشاورزی به ترتیب 

خانوارهای روستایی به  توسعه درحالکه در کشورهای  این به دلیل. دهد زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را افوایش می

 ناچهار  بهه ههای خهود نیسهتند،     اندازهای درخور توجمی برای تهأمین مهالی فعالیهت    دلیل کمبود درآمدهای ساالنه دارای پس

ورزان بها  بنهابراین کشها  ؛ آورنهد  یرویررسمی غمدبورند برای تأمین بخشی از نیازهای مالی خود به منابع اعتباری رسمی و 

ههای   انهد تها از مویهت    یداکردهپاین توانایی را ( الخصوص بانک تخصصی کشاورزی)ها   استفاده از تسمیالت پرداختی بانک

در . افهوایش یابهد   هها  بخش یرزها بمره ببرند و رشد  به نماده موقع بههای مدرن، دسترسی  تخصصی شدن تولید، تکنولوژی

اند بیشترین اثرگذاری را بهر   ها توانسته گیری از این تسمیالت و ایداد زیرساخت بمرهشیالت با  بخش یرزاین میان فعاالن 

بها  . یافتهه اسهت   یشافهوا  بخش یرزدرصد رشد  81/1نتای ، با یک درصد افوایش تسمیالت،  بر اساسو  رشد داشته باشند

. یافتهه اسهت   یشافهوا درصهد   10/1 زراعت و باغبانی، رشهد  بخش یرزگیری کشاورزان از تسمیالت پرداختی بانک در  بمره

، شهده  اصهالح آالت پیشهرفته، بهذرهای    کشاورزان با پرداخت تسمیالت بانکی، توانایی مالی برای استفاده از ماشهین  درواقع

و  ها بیشتر شهده  پذیری آن اند و درجه ریسک آورده دستبهرا ... تخصصی شدن تولید، امکان بیمه محصوالت کشاورزی و 

درصهد   110/1دامپروری تنما به میوان  بخش یرز. یافته است یشافوارشد آن  بخش یرزها در این  گذاری ایهبا افوایش سرم

کمتهرین   بخهش  یهر زدهد پرداخت تسمیالت در ایهن   که نشان می از تسمیالت پرداختی بانک کشاورزی تأثیر گرفته است

 .دانست بخش یرزفعالیت در این  بودننده توان ناشی از سنتی و پراک این نتیده را می. کارایی را داشته است

، پیشنماد به بازنگری مددد ها بخش یرزنتای  حاصل از مطالعه و متفاوت بودن میوان اثرگذاری تسمیالت بر  بر اساس

شیالت باالترین کارایی  بخش یرزکه اثربخشی تسمیالت در  همچنین با توجه به این. شود در درصد پرداخت تسمیالت می

تغییهر  . موجبات رشهد بیشهتر آن را فهراه  آورد    بخش یرزتوان با اختصاص دادن اعتبارات بیشتر به این  است می را داشته

زایی و تسمیالت خرد کشاورزی  ی پرداخت تسمیالت در بخش کشاورزی در قالب مصرفی، خرید کاال، اشتغال الگوی نحوه

ی نیهروی کهار و پهایین بهودن اثرگهذاری       ه تأثیر منفی نمهاده با توج. تواند اثربخشی تسمیالت پرداختی را افوایش دهد می

وری نیروی کهار و   هایی را پیشنماد داد که به افوایش بمره توان سیاست دامپروری می بخش یرزتسمیالت پرداختی بر رشد 

رداختی اندهام  بدین منظور بایستی نظارت دقی  بر تسمیالت پ. یری فناوری نوین در امر تولید کشاورزی مندر شودکارگ به

و همچنین افوایش واحدهای صهنعتی کهارا و    بخش یرزشود تا در راستای افوایش سط  سواد و ممارت نیروی کار در این 

ی پهایین  اثربخشه ی چرایی منفهی بهودن اثهر نمهاده نیهروی کهار و        ینهدرزمهمچنین نیاز به مطالعات بیشتری . یت باشدمو

 .تسمیالت پرداختی بانک است
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Abstract 

Agriculture sector needs to particular attention for the formulation of economic policy due 

to noteworthy facilities of the country in its sector, economic activity of many populations in it 

and important contribution of this sector in non-oil export. In the issues agricultural 

development, credit is one of the solutions to fix financial problems of farmers. In this study, 

the effect of agricultural bank payment facility is investigated on the value added agricultural 

sub- sectors of agronomy and horticulture, animal husbandry and fisheries. The Cobb - 

Douglas function as the best choice is estimated by using panel data model and fixed effect 

method over the period 1991-2009, that labor force, capital stock and payment facilities 

variables are entered as independent variables in model. The results show that payment 

facilities have an impact of positive completely significant on the value added agricultural sub 

sectors. Based on the results, payment facilities respectively have had an impact on sub-sectors 

of the fisheries, agronomy and horticulture and animal husbandry to the amount of % 0.12, 

%0.06 and % 0.005. According to the different influence of payment facilities on the sub-

sectors growth, it suggests that will be reviewed in its percentage and how to payment. 
Keywords: Agricultural Bank, Agricultural subsectors, Panel data, Payment facilities 
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