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  :چکیده

ي پــولی بــر هــا سیاســت تــأثیرهــدف از انجــام پــژوهش حاضــر، بررســی 

-90(هـاي کشـاورزي ایـران     ي بخش خصوصی در زیـربخش گذار سرمایه

 )GMM(براي این منظور، از روش گشتاورهاي تعمیم یافته . است) 1357

نتایج به دست آمده نشان دادند که اعتبارات اعطایی در . استفاده شده است

ي بخش خصوصی گذار سرمایهداري بر  مثبت و معنی تأثیرهر سه زیربخش، 

ي بخش خصوصی نسـبت بـه اعتبـارات در    گذار سرمایهپذیري  کشش. دارد

ال بنابراین، به دنبال اعم. زیربخش شیالت، بیشتر از دو زیربخش دیگر است

ي بخـش خصوصـی در زیـربخش    گـذار  سرمایهسیاست پولی توسط دولت، 

ي گـذار  سـرمایه کشش . یابد شیالت بیشتر از دو زیربخش دیگر افزایش می

نسبت به نرخ بهره و نرخ تورم، منفی و نسبت به نرخ ارز و شاخص قیمت، 

زیـربخش اثـر    3ي دولتـی، در هـر   گـذار  سـرمایه . دار اسـت  مثبت و معنـی 

ي بخـش خصوصـی دارد و ضـریب آن منفـی و     گـذار  سرمایهر جایگزینی ب

قانون  143با توجه با تأکیدي که در بند ي اصل . دار برآورد شده است معنی

ي بخش خصوصی، گذار سرمایهبرنامه پنجم توسعه کشور بر حمایت دولت از 

به منظور ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي ایران شـده و بـا توجـه بـه     

تسهیل جریان ورود اعتبارات به بخش  شود میهش، پیشنهاد هاي پژو یافته

هاي بخش خصوصـی   ي مالی دولت بر فعالیتها سیاست تأثیرو  کشاورزي

  .گذاران قرار گیرد مورد توجه سیاست
  

ي بخش خصوصی، بخش گذار سرمایهسیاست پولی،  :کلیديهاي  واژه

  .کشاورزي

  .JEL E42 ،E51 ،E52:بندي طبقه

 

 

Abstract: 
The purpose of the present study is investigating the 
impact of monetary policy on private sector investment 
of Iran,s agricultural subsectors (1978-2011). Therefore, 
the Generalized Method of Moments (GMM) is used. 
Obtained results indicated that the monetary policy in all 
3 subsectors has a positive and significant impact on 
private sector investment. The effectiveness of monetary 
policy on private sector investment of fisheries subsector 
has been evaluated more than other ones. So, following 
the imposition of monetary policy by the government, 
private sector investment in the fisheries subsector will 
increase more than two other subsectors. Elasticity of 
investment to interest rate and inflation is negative and 
significant, and to exchange rate and price index, is 
positive and significant. The effect of government 
investment in all 3 subsectors is negative and significant. 
According to emphasis of Article 143 of the Law of 
Fifth Development Plan on state support of the private 
sector investment in order to promote the agricultural 
sector's added value and according to results, the 
recommendation is that policy makers should pay 
attention to facilitate the flow of supplying credits to the 
agricultural sector. 
 
Keywords: Monetary Policy, Private Sector Investment, 
Agricultural Sector. 
JEL: E42, E51, E52. 
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  مقدمه .1

هاي تولیدي عمده در بیشتر  کشاورزي به عنوان یکی از فعالیت

کشورهاي جهان، به ویژه کشورهاي در حال توسعه، از جایگـاه  

در ). 3: 1389میراحمـدي و ترکمـانی،   (خاصی برخوردار اسـت  

خیـره کننـده در سـایر    هـاي   جهان امـروز، بـا وجـود پیشـرفت    

 هــاي اقتصــادي ماننــد خــدمات و صــنعت، کشــاورزي فعالیــت

گیري در عرصه اقتصاد جوامع مختلف دارد  همچنان نقش چشم

بـه  همچنین، این بخـش  ). 59: 1392هژبر کیانی و همکاران، (

ـ از اهم يدر رشـد و توسـعه اقتصـاد    يمثابه بخـش محـور    تی

ـ وده و از اتوسعه برخوردار ب هاي برنامه در ياریبس بخـش در   نی

نـام بـرده    توسعه دوم و سوم توسعه به عنوان محور يها برنامه

 يهـا  بخـش  ریسـا  .)83: 1391الیقی و همکـاران،  ( شده است

بـه   يبخـش کشـاورز   يازهایو با توجه به ن جیبه تدر ياقتصاد

در  يبخـش کشـاورز   ينسبتاً بـاال  يدرجه کاربر. اند وجود آمده

امکان  ،ییزا صنعت و معدن و توان اشتغال يها با بخش سهیمقا

 یبـودن برخـ   کیاستراتژ، صادرات قیاز طر يکسب درآمد ارز

ها از  بخش ریستاده سا يبرا يبازار زیو ن بخش نیمحصوالت ا

ـ در اقتصـاد م  يبخـش کشـاورز   تیاهم لیدال دیگر اسـت   یل

با این حـال یکـی از موانـع رشـد و     ). 238: 1387طهرانچیان، (

. هاي این بخش، کمبود سـرمایه اسـت   ادي فعالیتتوسعه اقتص

تـوان از راه بخـش    کمبود سرمایه در بخـش کشـاورزي را مـی   

تـأمین  ) اعتبـارات کشـاورزي  (خصوصی، دولت و سیستم بانکی 

ــرد  ــانی، (ک ــدي و ترکم ــوع ). 5: 1389میراحم ــران موض در ای

ي به دلیل وابستگی شدید بـه درآمـدهاي   گذار سرمایهسرمایه و 

ثباتی قیمت آن و ریسک باال، همـواره بـا مشـکالت     ینفتی و ب

ي در گـذار  سـرمایه فراوانی همراه بوده است و به همین دلیـل،  

هـاي   هاي مختلـف از جملـه بخـش کشـاورزي، نوسـان      بخش

با توجه به ). 89: 1382شاکري و موسوي، (شدیدي داشته است 

 دولــت در ياقتصــاد میکــاهش دخالــت مســتق يالگــو نکــهیا

ـ لتو يها بخش در  یمشـارکت بخـش خصوصـ    شیو افـزا  يدی

به شـمار   قبول اصل مورد کی ي،و اقتصاد يدیتول يها فعالیت

به  یخصوص يها جلب و جذب سرمایه نهیکوشش در زم ،آید می

در واقـع  . کند می فایا زمینه نیدر ا یمهم نقش يبخش کشاورز

در  يگـذار  سـرمایه  شیافـزا  يالزم برا يها نهیزم يفراهم ساز

 يها جلب و جذب سرمایه يمناسب برا يو بسترساز بخش نیا

توسعه  ریاغماض ناپذ شرط شیپ ،يبه بخش کشاورز یخصوص

ـ در ا يکشاورز داریپا : 1383صـامتی و فرامرزپـور،   ( اسـت  رانی

فرایند ي پولی و مالی بر ها سیاستعوامل متعددي از قبیل ). 91

از ). 135: 1382و قـوي،   فـر  سلیمی(گذارند تأثیري گذار سرمایه

تـوان بـه    ي پولی دولت در بخش کشاورزي میها سیاستجمله 

بهـار و همکـاران،    پـیش ( کـرد  اشارهتر  اعطاي تسهیالت ارزان

در  یبخش خصوص يگذار سرمایهبه دلیل اهمیت ). 282: 1393

توسعه اقتصـادي و  فرایند گذاري بر تولید، نقش کلیدي در تأثیر

بخش به جایگاه ویژه هاي شغلی جدید و با عنایت  ایجاد فرصت

در پژوهش حاضر به بررسی نقش اعتبارات اعطـایی   کشاورزي،

بـه بخـش کشـاورزي بـر     ) به عنـوان نماینـده سیاسـت پـولی    (

هـاي کشـاورزي    ي بخش خصوصـی در زیـربخش  گذار سرمایه

  .شود میایران پرداخته 

 

  پیشینه پژوهش .2

هـاي دولـت    حمایت تأثیربا عنایت به اهمیت موضوع، در زمینه 

بر متغیرهاي بخش کشاورزي، مطالعـات متعـددي در داخـل و    

وجه تمایز پـژوهش حاضـر بـا    . خارج از کشور انجام شده است

اعتبــارات اعطــایی بــه بخــش  تــأثیرمطالعــات انجــام گرفتــه، 

هـاي   ي بخش خصوصی در زیـربخش گذار سرمایهبر  کشاورزي

  .کشاورزي ایران است

ي خـارجی بـر   گـذار  سـرمایه گـذاري  رتأثیبه بررسی  1اوگالو

هاي پـژوهش، بـا    براساس یافته. کشاورزي آفریقا پرداخته است

ي در کشـاورزي آفریقـا،   گـذار  سـرمایه وجود افزایش در جـذب  

ــرمایه ــذار س ــالی   گ ــابع م ــدودیت من ــت مح ــه عل ــی، ب ي واقع

  ).13 :2011اوگالو، (ي با کاهش همراه بوده است گذار سرمایه

ي دولتـی بـر بخـش    گـذار  سـرمایه  یرتأث 2مانی و همکاران

نتـایج حاصـل از   . کشاورزي هند را مـورد بررسـی قـرار دادنـد    

ي گـذار  سـرمایه (پژوهش فوق نشان داد سیاسـت مـالی دولـت    

. از اهمیت بـاالیی در کشـاورزي هنـد برخـوردار اسـت     ) دولتی

گذاري بر رشـد، بـر کـارایی    تأثیري دولتی عالوه بر گذار سرمایه

همچنین، باعث تشویق بخـش  . گذار استتأثیراقتصاد هند هم 

 شـود  مـی ي در بخـش کشـاورزي   گذار سرمایهخصوصی، براي 

  ). 1 :2011مانی و همکاران، (

ي خصوصی در گذار سرمایهاي  در مطالعه 3ساهان و میخایل

کننـد،   بخش کشاورزي را مورد بررسـی قـرار داده و بیـان مـی    

با همـاهنگی   ي در بخش کشاورزي، در صورتی کهگذار سرمایه

                                                   
1. Ogalo (2011) 
2. Mani et al. (2011) 
3. Sahan & Mikhail (2012) 
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، گـذار  سـرمایه بخش خصوصـی و دولتـی همـراه باشـد، بـراي      

تولیدکنندگان خرده فروش، جامعه و دولت سودآوري به همـراه  

ي دولتــی در بخــش کشــاورزي گــذار ســرمایههمچنــین، . دارد

ي گـذار  سـرمایه ي خصوصی، مکمل گذار سرمایه. ضروري است

سـاهان و  ( گـردد  دولتی بوده و به هیچ عنوان جایگزین آن نمی

  ).13 :2012 ،میخایل

ــر   1نســال و دوگــانیکه ــؤثر ب در مطالعــه خــود عوامــل م

ي خصوصـی در بخـش کشـاورزي ایـران را مـورد      گذار سرمایه

نتایج نشان داد کـه ارتبـاط بلندمـدتی میـان     . بررسی قرار دادند

ي بخش خصوصـی، اعتبـارات اعطـایی، موجـودي     گذار سرمایه

. و تــورم وجــود داردســرمایه، شــاخص قیمــت عمــده فروشــی 

ي خصوصی بیشترین حساسیت را نسـبت بـه نـرخ    گذار سرمایه

تورم و کمترین حساسیت را نسبت بـه اعتبـارات بـانکی دارد و    

این امر به خاطر پایین بودن کارایی سیستم بانکی در تخصیص 

  ). 1305 :2013کهنسال و دوگانی، (اعتبارات است 

 داتیرشد تولو  یپول استیس رابطه بین 2و همکاران وایمارو

. ي در آفریقاي جنوبی را مورد بررسی قرار دادنـد کشاورز یداخل

پـول،   يو نرخ بازار یتورم يها تکانهاین پژوهش نشان داد که 

ـ دارنـد و شـاخص تول   يکشاورز GDP ییبر کارا یاثر منف و  دی

 وایمـارو (کنند  کمک می يکشاورز GDPبه بهبود  هیبازار سرما

  .)613 :2014، و همکاران

بخــش  يگــذار ســرمایه نیو فرامرزپــور رابطــه بــ یصــامت

ـ افــزوده ا ارزش ،یخصوصـ  دولــت،  يگــذار سـرمایه بخــش،  نی

ـ ا يو نـرخ تـورم در کشـاورز    یانداز بخش خصوص پس را  رانی

پژوهش فـوق، نـرخ    هاي یافتهبراساس . قرار دادند یمورد بررس

 يگذار سرمایهبر  گذارتأثیرعوامل  ترین مهمافزوده  تورم و ارزش

ـ است و در ا يدر بخش کشاورز یخصوص  تیحساسـ  انیـ م نی

ـ   نسبت به ارزش یخصوص يگذار سرمایه  گـر یاز د شیافـزوده ب

نسـبت   یخصوصـ  يگذار سرمایهکشش  ،نیهمچن. رهاستیمتغ

قـرار دارد   نییپـا  اریبسـ  یدر سـطح  ی،دولتـ  يگـذار  سرمایه به

   ).91 :1383 ،و فرامرزپور یصامت(

بـا   یو مال یپول يها سیاست نیو همکاران رابطه ب انیحاج

قـرار   یرا مورد بررس رانیدر ا يعمده بخش کشاورز يرهایمتغ

و  یپـول  يهـا  سیاسـت فوق،  وهشپژ هاي یافتهاساس  بر. دادند

اثـر   يو صـادرات بخـش کشـاورز    متیافزوده، ق  بر ارزش یمال

                                                   
1. Kohansal & Dogani (2013) 
2. Muroyiwa et al. (2014) 

و  انیجحا(دارد  یبخش اثر منف نیدر ا يگذار سرمایهمثبت و بر 

  . )47 :1386، همکاران

 يها سیاست نیرابطه ب یو همکاران به بررس يمحمودگُرد

خصوصـی در بخـش کشـاورزي     يگـذار  سرمایهپولی و مالی با 

دادند که  پژوهشگران نشان نیا. پرداختند) 1385-1346( رانیا

و  یمنف تأثیر يدارا یمال استیعنوان س  دولت به يگذار سرمایه

 يدارا ان،گـذار  سرمایه ازیمورد ن ینگینقد نیبا تأم یپول استیس

بخـش   ي خصوصـی در گذار سرمایهبر  يدار مثبت و معنی تأثیر

  ). 81 :1391 ،و همکاران يمحمودگُرد(است  يکشاورز

ــاج نی، نگــ1392در ســال  ــو ام یت ــ يدی ــ اکی  نیرابطــه ب

 اشـتغال و ارزش  ،يگذار سرمایه يرهامتغی با ها بانک التیتسه

 نیا. قرار دادند یرا مورد بررس رانیدر ا يبخش کشاورز افزوده

بـر ارزش   اي هیو سـرما  ياعتبـارات جـار   هپژوهش نشان داد ک

مثبـت و   تأثیر يو اشتغال بخش کشاورز يگذار سرمایهافزوده، 

  .)71 :1392، اکی يدیو ام یتاج نینگ(دارد  يدار معنی

  

  روش پژوهش .3

کـه اولـین بـار    ) GMM( 3یافتـه  زن گشتاورهاي تعمیم تخمین

ــینگلتون) 1982( 4توســط هانســن در ) 1983( 5و هانســن و س

هـاي متفـاوتی همچـون     ادبیات اقتصاد مطرح شد، بـه صـورت  

 هاي عمومی زننده ، تخمین)IV( 6زننده متغیرهاي ابزاري تخمین

هـاي بـرآورد دو    زننـده  و یا تخمین) GIVE( 7متغیرهاي ابزاري

مشـکل  در معـادالتی کـه   . شـود  مـی نامیده  2SLS 8اي مرحله

، دیگـر  مشـکل اساسـی اسـت    زایی متغیرهاي توضـیحی  درون

از  در چنـین شـرایطی،  . سازگار نخواهـد بـود   OLSبرآوردهاي 

یافتـه   زن گشـتاور تعمـیم   تخمیناي و یا  روش برآورد دو مرحله

)GMM( زن  تخمین .شود ستفاده میاGMMزن  ، یک تخمین

IV    معمولی است و به کارگیري آن به ویژه هنگامی کـه الگـو

الزمـه اسـتفاده از   . بیش از حد مشخص باشد، بسیار مفید است

رفع  يمناسب برا يابزار ریمتغ افتناي، ی برآورد دو مرحلهروش 

ـ  بـودن زا  مشکل درون ـ امـا ا  ،اسـت وابسـته   رمتغی روش بـا   نی

ـ متغ افتنیدشوار بودن   تیمحدود ، کـاهش  سـب منا يابـزار  ری

 .همبستگی بین متغیرهاي توضیحی و هم خطی مواجـه اسـت  

                                                   
3. Generalized Method of Moments (GMM) 
4. Hansen (1982) 
5. Hansen & Singleton (1983) 
6. Instrumental Variable 
7. Generalized Instrument Variables Estimator 
8. 2 Stage Least Square 



  ایران کشاورزي هاي زیربخش در خصوصی بخش گذاري سرمایه بر پولی ايه سیاست تأثیر: و همکارانکوشالشاهی شعبانی              16

 

همچنین، براي اینکه نتایج از نظر پایداري قابل اطمینان باشند، 

باید تعداد مشاهدات به اندازه کافی بزرگ باشند، زیـرا کوچـک   

بودن تعداد مشاهدات به خاطر تورش زیاد، تفسـیر نتـایج را بـا    

ــه   ــکل مواج ــیمش ــد م ــتفاده از  GMMدر روش . کن ــا اس ، ب

مشاهدات با وقفه متغیرهاي توضیحی به عنوان متغیـر ابـزاري،   

فـرض  . شـود  میزایی متغیرهاي توضیحی برطرف  مشکل درون

حاکم بر این روش که نیاز به اطالعات دقیـق توزیـع جمـالت    

اخالل ندارد، این است که جمالت اخالل با متغیرهـاي ابـزاري   

متغیرهاي ابزاري مناسـبی بـه   در صورتی که . غیرهمبسته است

تواند براي شرایط ناهمسانی  می GMMکار گرفته شود، روش 

هــاي ناشــناخته، برآوردکننــده  واریــانس و نیــز خودهمبســتگی

  .قدرتمندي محسوب شود

بـه شـکل    شود میتخمین زده  GMMاي که در روش  معادله

  :ماتریس زیر است

)1                                                   (� = �� + �  

)2                                                    (�(��) = �  

تعداد  n(است  nk، ماتریسی Xماتریس متغیرهاي توضیحی 

داراي میـانگین صـفر و    uو توزیع جزء خطاي ) مشاهدات است

مجموعه متغیرهاي ابزاري، . است nnکوواریانس  Ωماتریس 

Z  و به صورتnL ایـن مجموعـه کـاملی از متغیرهـا     . است

. E(Zi Ui)زا هسـتند، یعنـی    درون شـود  مـی است کـه فـرض   

 L1. شـوند  تقسیم می [Z1 Z2]متغیرهاي ابزاري به دو قسمت 

، Z2X2ابـــزار برابـــر  (L-L1)زا و  ابـــزار درون Z1ابـــزار از 

  .هستندزا  ابزارهاي برون

)3                                        (X=[X1 X2]=[Z1 Z2]  

 L  Kشرط مرتبه اول براي شناسایی معادله ایـن اسـت کـه    

زا، ابـزار   یعنی حداقل به تعداد متغیرهاي توضـیحی بـرون  . باشد

 شـود  مـی باشد، آنگاه گفته  L=Kاگر . زا وجود داشته باشد برون

باشد، معادله بیش  L  Kکه معادله دقیقاً مشخص است و اگر

  .از حد مشخص است

. شـود  مـی نامیده  Pz ،,���(�,�)�بینی کننده  ماتریس پیش

  :برابر است با βزننده متغیرهاي ابزاري  تخمین

)4( 

����= {X' Z(Z'' Z)-1 Z' X}-1 X' Z(Z' Z)-1 Z' XY = 
(�����)

�������  
هر یک از معـادالت گشـتاور بـا یـک نمونـه گشـتاور مطـابق        

نوشـته  ) 5(شوند و این نمونه گشـتاوري بـه صـورت رابطـه      می

  :شود می

)5(  

����� =
�

�
∑ ������ =

�

�
∑ ��

�(�� −
�
���

�
���

����) = 	
�

�
����  

کـه   کنـد  مـی انتخاب  βاي را براي  زننده تخمین GMMروش 

�̅���� =   .را حل کند 0

اگر معادله تحت تخمـین دقیقـاً مشـخص باشـد، آنگـاه تعـداد       

 Kضـرایب  (به تعداد مجهوالت ) Lشرایط گشتاوري (معادالت 

اي ��در این حالت ممکن است کـه  ). L=K(خواهد بود ) ��در 

����̅�یافت شـود کـه    = را حـل کنـد و در ایـن صـورت      0

اگـر  . خواهد بود IVهمان تخمین زننده  GMMتخمین زننده 

گاه، تعداد معادالت بیشـتر   بیش از حد مشخص باشد، آن معادله

منحصر بـه فـرد    ��، بنابراین، یک )L  K(از مجهوالت بوده 

را برابر با صـفر کنـد،    Lکه مجموعه شروط نمونه گشتاورهاي 

ساخته و از  LLدر این حالت، یک ماتریس وزنی . وجود ندارد

. شـود  میآن براي ایجاد شروط گشتاور به شکل مربعی استفاده 

بیـان  ) 6(بـه صـورت رابطـه     GMMبا این کـار تـابع هـدف    

  :گردد می

)6(                                 ����� = ��̅����
�
��̅(��)  

به صـورت زیـر بـه دسـت      GMMپس از حل، تخمین زننده 

  :آید می

)7(               ����� = (�������)���������  

به اعتبار ابزارهاي بـه کـار    GMMهاي  زننده سازگاري تخمین

براي بررسی و حل این مسئله به جاي اینکه . رفته بستگی دارد

به عنوان معیاري براي خودهمبستگی  1واتسون-از آماره دوربین

بین جمالت پسماند استفاده شود، از آزمون مخصوص پیشـنهاد  

روش . شــود مـی اسـتفاده  ) 1991( 2توسـط آرالنـو و بانــد   شـده 

GMM   ــد درون ــنجی مانن ــائل اقتصادس ــی مس ــی،  بررس زای

ایـن  . گیـرد  ناهمسانی واریانس و همبستگی پیاپی را در نظر می

روش براي موجـه نشـان دادن همبسـتگی و نـاهمگنی پیـاپی      

هـا، از مـاتریس وزنـی اسـتفاده      هاي ناشناخته و غیرخطـی  فرم

 ).35: 1393ویسی،  غالم( کند می

اعتبـارات بــر   تـأثیر در ایـن پـژوهش، بـه منظــور بررسـی     

 1357-1390سري زمانی  يهاي خصوصی، از آمارگذار سرمایه

آمار و اطالعات مورد نیـاز  . شود میدر بخش کشاورزي استفاده 

                                                   
1. Durbin-Watson stat 
2. Arellano & Bond (1991) 
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از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران گـردآوري شـده و بـا     

اي تعمیم یافته مورد تخمین قـرار  استفاده از برآوردگر گشتاوره

همچنین، به منظور اطمینان از نتایج به دسـت آمـده از   . گرفتند

و  2، بروش گادفري)1دیکی فولر تعمیم یافته(هاي مانایی  آزمون

  . استفاده شده است 3وایت

هاي زراعـی،   ي خصوصی براي زیربخشگذار سرمایهمعادله 

، )IG( ي دولتـی گذار سرمایهدامی و شیالت به صورت تابعی از 

، اعتبـارات  )ER(، نـرخ ارز  )R() نـرخ سـود بـانکی   (نرخ بهـره  

، شـاخص  )DC() ي پـولی ها سیاستبه عنوان نماینده (اعطایی 

ي بخش خصوصـی  گذار سرمایهو  )INF(، نرخ تورم )P(قیمت 

  .شود میبیان  )IP(-1)(با یک دوره وقفه 

)8(  IPt=f (IGt, Rt, ERt, DCt,  Pt, INFt, IPt (-1))  

و خارج نمودن آنها از فـرم   ها دادهگیري از  از آنجا که با لگاریتم

، همچنـین،  شـود  مـی خطی، الگو با مشکل هم خطـی مواجـه ن  

تر نمـود و احتمـال وقـوع بسـیاري از      را همگن ها دادهتوان  می

مشکالت اقتصادسنجی، از قبیل ناهمسانی واریـانس را کـاهش   

تـدا تمـامی متغیرهـاي مـورد اسـتفاده،      داد، در این پـژوهش، اب 

  .گردند گیري شده سپس، در الگوها وارد می لگاریتم

ي مربــوط بــه هــا دادهبــا عنایــت بــه در دســترس نبــودن 

هاي عمرانـی   از هزینه در پژوهش حاضر،ي دولتی، گذار سرمایه

دولت در بخش کشاورزي به عنوان جایگزین این متغیر استفاده 

ضرب درصد سهم هـر   ستفاده از حاصلهمچنین، با ا. شده است

 کـه از مقالـه  ( زیربخش از مصـرف سـرمایه بخـش کشـاورزي    

در هـر یــک از  ) اســتخراج گردیـد  1389سـالمی و همکـاران،   

ي دولتـی و  گـذار  سـرمایه ي خصوصـی،  گذار سرمایهمتغیرهاي 

اعتبارات کشاورزي، میزان ایـن سـه متغیـر بـراي هـر یـک از       

شاخص قیمت محصوالت کشـاورزي  . ها به دست آمد زیربخش

نیز، از تقسیم ارزش تولیدات هر زیر بخـش بـر حسـب قیمـت     

 1376جاري به ارزش تولیدات آن زیـربخش بـه قیمـت ثابـت     

  . محاسبه شد
  

  چارچوب نظري پژوهش .4

ي گـذار  سـرمایه گـذار بـر   تأثیرجملـه عوامـل   به طـور کلـی از   

 تسهیالت و توان به اعتبارات خصوصی در بخش کشاورزي، می

تـورم بـر    نـرخ . تورم اشـاره کـرد   نفتی و نرخ بانکی، درآمدهاي

                                                   
1. Augmented Dickey-Fuller 
2. Breusch-Godfrey (LM test) 
3. White  

 يدر کشورها نکهای به توجه با .دارد یآثار متفاوت يگذار سرمایه

 ياز سـو قرار دارد، لذا  ییتوسعه نرخ تورم در سطح باال  حال در

ـ     ان بـه گذار سرمایه  یتلقـ  ياقتصـاد  ثبـاتی  یعنـوان شـاخص ب

 شیبـا افـزا  . بـرد  یم نیرا از ب يگذار سرمایه زهیکه انگ شود می

نتیجـه   باال خواهد رفت و در زین دیتول نهیمحصوالت، هز متیق

ـ رفتار بنگاه تول ـ تغ يدی ـ در ا. خواهـد کـرد   ریی ـ حالـت  نی  ک، ی

شـاخص   شیاز افـزا  یسود ناشـ  شیکشاورز به افزا گذار سرمایه

 دهـد  مـی واکـنش مثبـت نشـان     يمحصوالت کشـاورز  متیق

نفتـی نیـز از جملـه    درآمدهاي  .)95: 1382موسوي،  شاکري و(

رفـتن   بـاال . گذارنـد  تـأثیر عواملی هسـتند کـه در ایـن زمینـه     

قـرار   تأثیررا تحت  یمل دیتول ز،یاز هر چ شیپ ،ینفت يدرآمدها

ـ دل نیبـه همـ  . خواهـد داد  شیرا افزا يداده و رشد اقتصاد  ل،ی

ـ . شـود  مـی  داریدر کشور پد يرونق اقتصاد  ،یطیشـرا  نیدر چن

رود و  بـاال مـی   ینفت يدرآمدها شیافزا يبه اتکا یمخارج دولت

قـرار   يهـاي اقتصـاد   بخـش  اریدر اخت يشتریب یمال التیتسه

هـاي   ي در بخـش گـذار  سـرمایه  ،یمل دیتول شیبا افزا. گیرد می

 در ).237: 1381 ،ینخجـوان  يغـرو (یابـد   مـی  شیافزامختلف 

بخـش   يگذار سرمایهبر  یبانک التیاعتبارات و تسه تأثیرمورد 

زمینـه   الزم در التیتسـه  جـاد یا تـوان بـه   ی نیـز، مـی  خصوص

 يگـذار  سـرمایه  هـاي  نـه یهزکه با افـزایش   حجم پول شیافزا

  .)96: 1382 ،يو موسو يشاکر(همراه است، اشاره کرد  اقتصاد

در بخـش   یخصوصـ  يگذار سرمایهمورد عوامل مؤثر بر  رد

تـوان   ا میهجمله آن شده که از  انجام يادیمطالعات زکشاورزي 

ـ به سـونداراجان و   اشـاره  ) 1377( انیسـ یو برج )1980( 4اکورت

بخـش   يگـذار  سرمایه تأثیر دکنندهییتأاین مطالعات  جینتا .کرد

در  یخصوصـ  يگـذار  سـرمایه و تورم بر  یاعتبارات واقع ،یدولت

ــاورز ــش کش ــ يبخ ــد یم ــبخت .باش ــ و ياری ــان  یهروران نوس

در کـاهش   یعامـل مهمـ  را  يبخش کشاورز ینسب يها متیق

کننـد   ي معرفی کرده و بیان میدر بخش کشاورز يگذار سرمایه

 یمناسـب  نهیزم ،يبخش کشاورز يها متیعدم وجود ثبات در ق

و ایـن   کنـد  مـی بخـش را فـراهم ن   نیدر ا يگذار سرمایه يبرا

 شـود  مـی ها  بخش گریها به د روان شدن سرمایهمسئله موجب 

و  5مقابـــل، ســـروواتو در ).53: 1388ی،هرورانـــ و ياریـــبخت(

ي از جمله نرخ ارز و اقتصاد يرهایکه متغ ادندنشان د ارامانیجا

، دارد یي خصوصـ گـذار  سرمایهرفتار کمتري بر  تأثیر نرخ بهره

                                                   
4. Sundarajan & Thakur (1980) 
5. Seruvatu & Jayaraman (2001) 
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ي خصوصـی  گـذار  سـرمایه که سهم باالیی از تغییـرات   درحالی 

ي هـا  سیاسـت توسط متغیرهاي کیفی، از جملـه نااطمینـانی در   

توضیح  ها زیرساختدولت، یافتن نیروي کار ماهر، زمین و نبود 

 .)22-26 :2001 ،ارامانیسروواتو و جا( شود میداده 
  

  ها یافته .5

بـه  . ي سري زمانی استفاده شده اسـت ها دادهدر این تحقیق از 

گیرنـد تـا از    مورد بررسی اولیه قرار می ها دادههمین دلیل، ابتدا 

این امـر بـه دو طریـق    . تخمین رگرسیون کاذب جلوگیري شود

براي این . است ها دادهنخست بررسی مانا بودن . گیرد انجام می

اسـتفاده  ) ADF(منظور از آزمـون دیکـی فـولر تعمـیم یافتـه      

روش دیگر در جلوگیري از تخمین رگرسـیون کـاذب،   . شود می

. بررسی هم انباشتگی پسماندهاي حاصل از برآورد الگـو اسـت  

درصورتی که پسماندهاي حاصل از برآورد الگـو در سـطح هـم    

توان سطوح متغیرها را در رگرسـیون بـه کـار     انباشته باشند، می

. شود مین انجام لگاریتم گرفته و سپس آزمو ها دادهابتدا از . برد

  .نشان داده شده است) 1(نتایج حاصل در جدول 

متغیرهاي نرخ تـورم و نـرخ    شود میطور که مالحظه  همان

ارز در سطح و سایر متغیرهاي الگو در تفاضـل مرتبـه اول مانـا    

معادلـه   3اما از آنجا که پسماندهاي حاصل از تخمین هر . شدند

تغیرهـا در معادلـه وارد   اند، سطوح تمامی م در سطح هم انباشته

در ادامه، الگوها با اسـتفاده از روش گشـتاورهاي تعمـیم     .شدند

برآورد شده و در نهایت، اعتبار نتایج برآوردي با ) GMM(یافته 

و وایـت  ) LM(گادفري -، بروشJ-Statهاي  استفاده از آزمون

نتـایج حاصـل از بـرآورد الگوهـا و     . گیـرد  مورد بررسی قرار می

ارائـه شـده   ) 3(و ) 2(هـاي   انجام گرفتـه در جـدول  هاي  آزمون

 .است

  )ADF(یافته  فولر تعمیم-نتایج حاصل از آزمون دیکی. 1جدول 

  متغیر
  یافته مقادیر آماره دیکی فولر تعمیم

  داري مرتبه معنی
  زیربخش شیالت  زیربخش دامپروري  زیربخش زراعت

  lIP  ي بخش خصوصیگذار سرمایهلگاریتم 
  تفاضل مرتبه اول  4/041-**  8/137-**  8/132-**

  lIG  ي دولتیگذار سرمایهلگاریتم 
  تفاضل مرتبه اول  14/105-**  7/017-**  5/683-**

  lR  لگاریتم نرخ بهره
  تفاضل مرتبه اول  6/398-**  6/398-**  6/398-**

 lDC  لگاریتم اعتبارات اعطایی
  اولتفاضل مرتبه   4/841-**  8/407-**  4/936-**

 lER  لگاریتم نرخ ارز
  سطح  - 374/4**  - 374/4**  - 374/4**

 lP  لگاریتم شاخص قیمت
  تفاضل مرتبه اول  4/698-**  4/205-**  5/722-**

  lINF  لگاریتم نرخ تورم
  سطح  3/678-**  3/678-**  3/678-**

  0/001  انباشتگی زیربخش زراعت آزمون هم يدار احتمال معنی

  0/000  انباشتگی زیربخش دامپروري آزمون هم يدار احتمال معنی

  0/000  انباشتگی زیربخش شیالت آزمون هم يدار احتمال معنی

 هاي پژوهش یافته: مأخذ

  هاي زراعی، دامی و شیالت نتایج حاصل از تخمین الگو براي زیربخش. 2جدول 

  زیربخش شیالت  زیربخش دامپروري  زیربخش زراعی  متغیر

  - 0/113**  - 0/07*  - 0/585**  ي دولتیگذار سرمایهلگاریتم 

  - 0/379  - 1/209**  - 0/797**  لگاریتم نرخ بهره

  0/028  0/394**  0/236**  لگاریتم نرخ ارز

  0/384**  0/257**  0/23**  لگاریتم اعتبارات

  0/332**  0/097**  0/46**  لگاریتم شاخص قیمت

  0/086  - 0/489**  - 0/344**  لگاریتم نرخ تورم

  0/369**  - 0/198**  - 0/238**  بخش خصوصی با یک دوره وقفهي گذار سرمایهلگاریتم 

  .درصد است 10درصد و  5داري در سطح  دهنده معنی به ترتیب نشان *و ***: 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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ي بخـش  گذار سرمایهي دولتی بر گذار سرمایهمتغیر گذاري تأثیر

خصوصی، در زیربخش زراعـی بـا دو دوره وقفـه، در زیـربخش     

دامپروري، با سه دوره وقفه و در زیربخش شیالت، با یک دوره 

به همین دلیل، در طی مراحل تخمین، متغیر . دار شد وقفه معنی

هـاي مناسـب، جـایگزین     ي دولتی در وقفهگذار سرمایهلگاریتم 

این جایگزینی، با توجه بـه   .ي دولتی گردیدگذار سرمایهلگاریتم 

ي دولتی و تزریق سـرمایه  گذار سرمایههاي  دیربازده بودن طرح

بخش دولتی در امور زیرساختی و دیربـازده بخـش کشـاورزي،    

به این مسئله، در تفسـیر نتـایج، بـه صـورت     . قابل توجیه است

 .تر پرداخته شده است گسترده

کــه  حــاکی از آن اســت) 2(نتــایج ارایــه شــده در جــدول 

داري بـر ارزش   مثبت و معنی تأثیراعتبارات در هر سه زیربخش 

افزوده دارد، ولی به منظور استناد به نتایج حاصل از برآورد، باید 

هاي ناهمسـانی، خودهمبسـتگی،    با استفاده از آزمون آنهااعتبار 

J-Stat ،F هـاي بـرآورد شـده     و بررسی مقادیر آمارهR2  وR2 

بـراي بررسـی ناهمسـانی    . قرار گیـرد تعدیل شده مورد بررسی 

واریانس از آزمون وایت و به منظـور بررسـی خودهمبسـتگی از    

چـرا کـه اسـتفاده از    . شـود  مـی گادفري استفاده -آزمون بروش

مقادیر با وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر توضـیحی در الگـو   

آزمون دوربین واتسون کـارایی خـود را از دسـت     شود میباعث 

  .بدهد

هاي انجام گرفته بر الگوهاي  مقادیر آزمون. 3ل جدو

  برآوردي

  
زیربخش 

  زراعت

زیربخش 

  دامپروري

زیربخش 

  شیالت

R2 0/80  0/56  0/90  

Adj. R2 0/72  0/39  0/86  

Prob(F) 0/000  0/000  0/000  

Prob(J-Stat) 0/16  0/16  0/12  

Prob(White) 0/82  0/34  0/11  

Prob(LM-
test) 

0/06  0/99  0/08  

 هاي پژوهش یافته: مأخذ

و بـا عنایـت بـه    ) 3(با توجه به نتایج ارایه شده در جـدول  

هـاي بـه    توان گفت رگرسـیون  ، نمیFداري آماره  احتمال معنی

بنـابراین، بـه بررسـی    . کار گرفته شده از اعتبار برخوردار نیستند

مقـادیر ضـرایب تعیـین    . شـود  میها پرداخته  نتایج سایر آزمون

)R2 (تعیین تعدیل یافته  و ضرایب)Adj. R2 (  در هر سه الگـو

حاکی از توضیح دهندگی قابل قبول معادالت الگو است و نشان 

اند سـطوح قابـل قبـولی از     متغیرهاي توضیحی توانسته دهد می

داري آزمون  احتمال معنی. تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند

F  صـفر در  فرضـیه  . معادالت معتبـر هسـتند   دهد مینیز نشان

گادفري به ترتیب مناسـب  -، وایت و بروشJ-Statهاي  آزمون

ــزاري، همســانی واریــانس و عــدم وجــود   ــودن متغیرهــاي اب ب

داري  بـا توجـه بـه اینکـه احتمـال معنـی      . خودهمبستگی است

اسـت،   1/0و وایت در هر سه الگو باالتر از  J-Statهاي  آزمون

تـوان   در واقـع نمـی  . توان فرضیه صفر را رد نمـود  بنابراین، نمی

ي نامناسب بودن متغیرهاي ابزاري و ها شکلگفت معادالت با م

داري  اما از آنجا که احتمـال معنـی  . اند ناهمسانی واریانس مواجه

درصـد   10از  تر هاي زراعت و شیالت پایین آزمون در زیربخش

توان گفـت الگوهـاي    درصد، می 90داري  است، در سطح معنی

بـه منظـور   . اند این دو زیربخش با مشکل خودهمبستگی مواجه

البتـه  . در الگوها استفاده شد ARبرطرف نمودن این مشکل از 

عنایت به این مسئله خالی از لطف نیست که ممکن است عـدم  

آزمون بـه کـار گرفتـه    وجود مشکل اقتصادسنجی به دلیل نوع 

شده باشـد، بـه عبـارت دیگـر ممکـن اسـت الگـو بـا مشـکل          

اقتصادسنجی مواجه باشد، اما آزمون به کار گرفتـه شـده بـراي    

بنـابراین، بـه طـور کلــی    . نشـان دادن مشـکل مناسـب نباشــد   

هـا بـه لحـاظ اقتصادسـنجی، مشـکل       توان گفت رگرسیون نمی

  .برآورد استناد نمودتوان به نتایج حاصل از  خاصی دارند و می

ي بخش خصوصی در زیـربخش زراعـی بـه    گذار سرمایهالگوي 

 :شود میصورت زیر بازنویسی 

lIPC=8/704-0/585lIGC(-2)-0/797lR+0/236Ler 

+0/23lDCC+0/46lPC-0/344lINF-0/238lIPC(-1)-

0/405AR(2) 

ي بخـش خصوصـی نسـبت بـه     گـذار  سـرمایه کشش تقاضاي 

ي دولتی در زیربخش زراعی، با دو دوره وقفه، برابـر  گذار سرمایه

ي گـذار  سـرمایه ي دولـت بـر   گذار سرمایه تأثیر. است -58/0با 

در . توانـد حمـایتی و یـا جـایگزینی باشـد      بخش خصوصی مـی 

ي خصوصی گذار سرمایهي دولت مکمل گذار سرمایهصورتی که 

گذاري به صورت حمـایتی و در صـورتی کـه بـا بـه      تأثیرشود، 

 تـأثیر گیري منـابع تولیـد، رقیـب بخـش خصوصـی شـود،       کار

ي دولتـی در  گـذار  سـرمایه منفی بودن ضریب . جایگزینی است

ي گذار سرمایهکه  دهد میي خصوصی نشان گذار سرمایهمعادله 

ي بخش گذار سرمایهدولتی در زیربخش زراعی اثر جایگزینی بر 

ي دولتــی، گـذار  سـرمایه دار بـودن   علـت وقفـه  . خصوصـی دارد 
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 يگذار سرمایهاگر  .ي استگذار سرمایههاي  ربازده بودن طرحدی

ي شـود،  و زودبازده طبقه بنـد  ربازدهیدو گروه د ي بهدر کشاورز

 يهـا  يگـذار  سـرمایه  معمـوالً کـه   ربازدهید يها يگذار سرمایه

توسـط بخـش    شتریب ،است ادیز اریبس هیاول نهیو با هز ییربنایز

زودبازده  يها يگذار سرمایهاما  .گیرد صورت می) دولت( یعموم

 ،ياصـالح خـاك، دامـدار    ،یاراضـ  حیتسـط  نهیدر زم شتریکه ب

ـ اسـت، بـه دل   رهیـ و غ یکشـ  ماننـد کانـال   ياریآب يها طرح  لی

توسـط بخـش    شـتر یکمتـر، ب  هیاول يها  نهیبودن و هز زودبازده

ضریب نرخ بهره در این معادله، منفـی   .شود میانجام  یخصوص

کـه یـک درصـد افـزایش در نـرخ بهـره،        دهد میبوده و نشان 

درصـد   79/0ي خصوصی به میـزان  گذار سرمایهموجب کاهش 

گذاري در  با افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا براي سپرده. شود می

یابـد، بـه    ي کـاهش مـی  گـذار  سـرمایه ها افزایش یافته و  بانک

ي در بخش کشاورزي که با ریسک باال و گذار سرمایهخصوص 

ي گـذار  سـرمایه کشـش  . و با وقفه همـراه اسـت  بازدهی پایین 

دار برآورد شـده   بخش خصوصی نسبت به نرخ ارز مثبت و معنی

 23/0ي گـذار  سـرمایه با افزایش یک درصـدي نـرخ ارز،   . است

ضریب مثبت اعتبارات نیـز حـاکی از آن   . یابد درصد افزایش می

ي گـذار  سـرمایه است که با یک درصد افزایش اعتبارات، میزان 

ایـن نتیجـه بیـانگر آن    . یابد درصد افزایش می 23/0 خصوصی

توانـد   است که اعتبارات اعطایی به عنوان یک سیاست پولی می

ي در زیربخش گذار سرمایهباعث تشویق بخش خصوصی براي 

مثبـت   تأثیرشاخص قیمت محصوالت زراعی نیز، . زراعی گردد

 با افـزایش . ي بخش خصوصی داردگذار سرمایهداري بر  و معنی

شاخص قیمت محصوالت زیربخش زراعی که در واقع حاکی از 

افزایش ارزش تولیدات در این زیربخش اسـت، انگیـزه بخـش    

ي در این زیربخش افزایش یافتـه و  گذار سرمایهخصوصی براي 

بخش خصوصـی را بـه بازگشـت اصـل سـرمایه و       گذار سرمایه

. کنـد  مـی ي در این زیربخش امیدوار گذار سرمایهکسب سود از 

ي بخـش  گـذار  سـرمایه داري بـر   منفـی و معنـی   تأثیرنرخ تورم 

هـاي   با افزایش نرخ تورم، نااطمینـانی و هزینـه  . خصوصی دارد

یابد، در مقابل، عرضه محصوالت این بخـش،   تولید افزایش می

به علت مواجه بودن با عوامل طبیعی، درجه فساد باال و حمایت 

کشش است  کمکنندگان محصوالت این بخش،  دولت از مصرف

و امکان افزایش قیمت محصول متناسب بـا نـرخ تـورم وجـود     

. شـود  میبنابراین، از سوددهی تولید در این بخش کاسته . ندارد

هاي تولیـد   از طرفی، گاهی قیمت محصوالت پاسخگوي هزینه

در این شرایط، تولید در این بخـش بـازدهی پـایینی بـه     . نیست

ي در گـذار  سـرمایه ی جا کـه بخـش خصوصـ   از آن. همراه دارد

، دهـد  میهاي با بازدهی باال و نااطمینانی کمتر را ترجیح  بخش

بنابراین، افزایش نرخ تـورم از انگیـزه بخـش خصوصـی بـراي      

نکتـه قابـل توجـه    . کاهد ي در بخش کشاورزي میگذار سرمایه

ي بـا یـک   گـذار  سرمایهدار  منفی و معنی تأثیردیگر در این الگو 

ایـن مسـئله   . ي دوره جـاري اسـت  گـذار  سـرمایه دوره وقفه بر 

ي بخش گذار سرمایهتواند حاکی از آن باشد که روند گذشته  می

خصوصی در زیربخش زراعـی بـه نحـوي بـوده کـه از انگیـزه       

ي در ایـن  گـذار  سـرمایه بخش خصوصـی از ادامـه    گذار سرمایه

  .کاهد زیربخش می

ي زیربخش دامپروري نیز به صورت زیر گذار سرمایهالگوي 

  :شود میزنویسی با

lIPL=5/707-0/07lIGL(-3)-1/209lR+ 0/394lER+ 

0/257lDCL+ 0/097lPL- 0/489lINF- 

0/198lIPL(-1)-0/651 AR(2) 

ي دولتی در این زیربخش، بـا سـه دوره وقفـه،    گذار سرمایه

. ي بخش خصوصی داردگذار سرمایهداري بر  منفی و معنی تأثیر

ي بخش دولتی در این زیربخش نیز، اثر جـایگزینی  گذار سرمایه

نکته قابل توجـه، بیشـتر بـودن وقفـه     . بر بخش خصوصی دارد

ي دولتی در این زیربخش نسبت به زیربخش زراعی گذار سرمایه

هـاي   هاي عمرانی دولت در زیربخش از آنجا که از هزینه. است

 ي دولتی اسـتفاده شـده اسـت،   گذار سرمایهکشاورزي به عنوان 

ي بخش دولتی در گذار سرمایهاین مسئله حاکی از آن است که 

نیازمنـدي  . تر از زیربخش زراعی اسـت  زیربخش دامی، دیربازده

هاي ثابت، از جمله محل  يگذار سرمایهبیشتر زیربخش دامی به 

آوري شیر و مواردي از این قبیـل،   نگهداري دام، تأسیسات جمع

دار و  منفی و معنـی  تأثیرنرخ بهره . مهر تأییدي بر این مدعاست

ي بخـش  گـذار  سـرمایه داري بـر   مثبـت و معنـی   تأثیرنرخ ارز، 

ي بخش خصوصی نسبت به گذار سرمایهکشش . خصوصی دارد

دار و نسـبت بـه نـرخ تـورم و      شاخص قیمـت، مثبـت و معنـی   

. دار اســت دوره وقفـه، منفـی و معنـی   ي بـا یـک   گـذار  سـرمایه 

ي در ایـن زیـربخش نیـز، از    گـذار  سرمایهبنابراین، روند گذشته 

. کاهـد  ي مـی گـذار  سـرمایه انگیزه بخش خصوصی براي ادامـه  

داري  مثبت و معنـی  تأثیراعتبارات اعطایی به این زیربخش نیز، 

با افزایش یک درصدي . ي بخش خصوصی داردگذار سرمایهبر 

درصـد افـزایش    25/0ي بخش خصوصی گذار سرمایه اعتبارات،
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تـوان گفـت اعطـاي اعتبـارات بـه ایـن زیـربخش         می. یابد می

تواند باعث تشویق بخش خصوصی براي ورود سرمایه خـود   می

  .به این زیربخش شود

و در نهایت، الگوي زیربخش شیالت به صورت زیـر بازنویسـی   

  :شود می

lIPF=0/714-0/113lIGF(-1)-0/379lR+ 0/028lER 

+0/384lDCF+0/332lPF+0/086lINF+ 

0/369lIPF(-1)-0/209 AR(1) 

ــربخش زراعــی و   ــز، همچــون دو زی ــربخش نی در ایــن زی

ــروري،  ــرمایهدامپ ــذار س ــی گ ــأثیري دولت ــر   ت ــایگزینی ب ج

ي دولتـی در  گـذار  سـرمایه . ي بخش خصوصی داردگذار سرمایه

 دار شـد و ایـن مسـئله    این زیربخش با یـک دوره وقفـه معنـی   

ي دولتـی در ایـن   گـذار  سـرمایه تواند حاکی از آن باشد کـه   می

نـرخ  . تـر اسـت   زیربخش نسبت به دو زیربخش دیگر زودبـازده 

ي گـذار  سرمایهمنفی و مثبتی بر  تأثیربهره و نرخ ارز، به ترتیب، 

اما ضرایب این دو متغیر به لحاظ آماري . بخش خصوصی دارند

مثبـت و   تـأثیر ش نیـز،  اعتبارات در ایـن زیـربخ  . دار نشد معنی

توانـد   ي بخش خصوصـی دارد و مـی  گذار سرمایهداري بر  معنی

ي در ایـن  گـذار  سـرمایه باعث تشویق بخش خصوصـی بـراي   

نکته قابل مالحظه در این الگو، کشـش مثبـت   . زیربخش شود

  .ي دولتی نسبت به مقادیر گذشته آن استگذار سرمایه

ـ  ربخش نشـان  مقایسه ضرایب و پارامترهاي الگو در سه زی

مثبـت و   تـأثیر اعتبارات اعطایی در هر سـه زیـربخش،    دهد می

بنـابراین، بـه نظـر    . ي خصوصی داردگذار سرمایهداري بر  معنی

توانـد   هاي کشاورزي، مـی  رسد اعطاي اعتبارات به زیربخش می

ي در ایـن  گـذار  سـرمایه باعث تشویق بخش خصوصـی بـراي   

هـاي زراعـی،    ضرایب این متغیر در زیـربخش . ها شود زیربخش

بـرآورد شـده    38/0و  25/0، 23/0دامی و شـیالت بـه ترتیـب    

ي گذار سرمایهپذیري  با توجه به ضرایب برآوردي، کشش. است

نسبت به اعتبارات اعطایی در زیربخش شیالت بیشتر از دو زیر 

کـه بـه دنبـال     هـد د مـی بخش دیگر است و این مسئله نشـان  

ي خصوصی در زیربخش گذار سرمایهافزایش اعتبارات اعطایی، 

عـالوه بـر   . یابـد  شیالت بیشتر از دو زیربخش دیگر افزایش می

ي گــذار ســرمایهدهنــد کــه  آن، ضــرایب بــرآوردي نشــان مــی

پذیري پایینی نسبت به  خصوصی در هر سه زیربخش از کشش

ـ  . اعتبارات اعطایی برخوردار است ایج منطبـق بـا نتـایج    ایـن نت

ــات  ــونداراجان و مطالع ــس ــیان )1980( اکورت ، )1377(، برجیس

کیـا   ، نگـین تـاجی و امیـدي   )1391(و همکـاران   محمودگُردي

ــانی ) 1392( ــه  ) 2013(و کهنســال و دوگ ــا نتیج و در تضــاد ب

  .است) 1386(مطالعه حاجیان و همکاران 

و منفـی   تـأثیر ي دولتی در هر سـه زیـربخش،   گذار سرمایه

بنـابراین،  . ي بخـش خصوصـی دارد  گـذار  سرمایهداري بر  معنی

زیـربخش اثـر جـایگزینی بـر      3ي دولتـی، در هـر   گذار سرمایه

دار بــودن  علــت وقفــه. ي بخــش خصوصــی داردگــذار ســرمایه

ي گـذار  سـرمایه هـاي   ي دولتی، دیربازده بودن طرحگذار سرمایه

ي خصوصــی نســبت بــه گــذار ســرمایهکشــش . دولتــی اســت

ي دولتی در زیربخش دامی، کمتـر از دو زیـربخش   گذار سرمایه

نتیجـه حاصـله در تضـاد بـا نتـایج      . ناچیز اسـت  تقریباًدیگر و 

، )2012(و ساهان و میخایـل  ) 2011(مطالعات مانی و همکاران 

ــر   ــی ب ــت  تأثیرمبن ــذاري مثب ــرمایهگ ــذار س ــر  گ ــی ب ي دولت

دو  ي بخش خصوصی و وجود رابطه مکملی بین اینگذار سرمایه

  .است

هاي زراعی، دامـی و شـیالت    ضریب نرخ بهره در زیربخش

با افزایش . برآورد شده است -37/0و  -20/1، -79/0به ترتیب 

ي خصوصـی در زیـربخش   گذار سرمایهیک درصدي نرخ بهره، 

  .یابد دامی بیشتر از دو زیربخش دیگر، کاهش می

پـذیري   ي خصوصی نسبت به نرخ ارز از کششگذار سرمایه

گذاري تأثیرتواند حاکی از  رخوردار است و این مسئله میمثبتی ب

. ي بخش خصوصی باشـد گذار سرمایهمثبت درآمدهاي نفتی بر 

ضریب این متغیر به جز زیربخش شیالت، در دو زیربخش دیگر 

پذیري مربوط بـه   بیشترین کشش. دار شد به لحاظ آماري معنی

بـوط  پذیري مر و کمترین کشش 39/0زیربخش دامی با ضریب 

  . است 02/0به زیربخش شیالت با ضریب 

مثبت  تأثیرشاخص قیمت محصوالت در هر سه زیربخش، 

توان  ي بخش خصوصی داشته و میگذار سرمایهداري بر  و معنی

گفت با افزایش شاخص قیمت محصـوالت ایـن دو زیـربخش،    

. یابـد  ي افـزایش مـی  گذار سرمایهانگیزه بخش خصوصی براي 

و ) 46/0(مربـوط بــه زیـربخش زراعــی   گــذاري تأثیربیشـترین  

  .است) 09/0(کمترین اثربخشی مربوط به زیربخش دامی 

هـاي   ي نسبت بـه نـرخ تـورم در زیـربخش    گذار سرمایهکشش 

پـذیري   بیشترین کشـش . زراعی و دامی منفی برآورد شده است

ــریب    ــا ض ــی ب ــربخش دام ــه زی ــوط ب ــرین  -48/0مرب و کمت

. است -34/0ا ضریب پذیري مربوط به زیربخش زراعی ب کشش

مـدت  هرچند تورم با افزایش سطح قیمت محصوالت در کوتـاه 
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تواند رشد اقتصادي به همراه داشته باشـد، ولـی بـه عنـوان      می

ثبـاتی اقتصـادي، از انگیـزه بخـش خصوصـی بـراي        عامل بی

ي در امـور بلندمـدت و دیربـازده از جملـه بخـش      گـذار  سرمایه

  .کاهد کشاورزي، می

ي بخـش خصوصـی   گذار سرمایهدر نهایت مقایسه ضرایب 

، نگـاه  دهـد  مـی با یـک دوره وقفـه، در سـه زیـربخش نشـان      

ي، در گـذار  سرمایهبخش خصوصی به روال گذشته  گذار سرمایه

ي گذار سرمایههاي زراعی و دامپروري، از انگیزه ادامه  زیربخش

ر ولی در زیربخش شـیالت، مقـادی  . کاهد ها می در این زیربخش

تواند باعـث تشـویق    ي بخش خصوصی میگذار سرمایهگذشته 

بخش خصوصی به ادامه فعالیت در ایـن زیـربخش    گذار سرمایه

 .شود

  

  گیري بحث و نتیجه .6

بـر  ) اعتبـارات بـانکی  (ي پـولی  ها سیاست تأثیردر این پژوهش 

اورزي هـاي کشـ   ي بخش خصوصـی در زیـربخش  گذار سرمایه

از بانک  ها داده. ایران به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت

مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بـه صـورت سـري زمـانی در     

بـه منظـور   . اسـتخراج گردیـد   1357-1390هـاي   فاصله سـال 

نتـایج بـه   . بهره گرفتـه شـد   GMMتخمین معادالت از روش 

 دست آمـده نشـان دادنـد کـه اعتبـارات اعطـایی در هـر سـه        

ي بخـش  گـذار  سـرمایه داري بـر   مثبت و معنـی  تأثیرزیربخش، 

ي بخـش خصوصـی   گـذار  سرمایهپذیري  کشش. خصوصی دارد

نسبت به اعتبارات، در زیربخش شیالت، بیشتر از دو زیـربخش  

بنابراین، به دنبال اعمال سیاست پولی توسط دولت، . دیگر است

دو ي بخش خصوصی در زیربخش شیالت بیشتر از گذار سرمایه

ي نسبت بـه  گذار سرمایهکشش . یابد زیربخش دیگر افزایش می

 تأثیرنرخ ارز و شاخص قیمت . نرخ بهره و نرخ تورم، منفی است

ي بخش خصوصی در هر سه گذار سرمایهداري بر  مثبت و معنی

قانون  143با توجه با تأکیدي که در بند ي اصل . زیربخش دارد

ي گـذار  سـرمایه برنامه پنجم توسعه کشور بر حمایـت دولـت از   

بخش خصوصی به منظور ارتقاي ارزش افزوده بخش کشاورزي 

 شـود  مـی هاي پژوهش، پیشـنهاد   ایران شده و با توجه به یافته

 تــأثیرو  بـارات بــه بخـش کشـاورزي   تسـهیل جریـان ورود اعت  

هاي بخش خصوصـی مـورد    ي مالی دولت بر فعالیتها سیاست

در  شـود  مـی همچنـین توصـیه   . گذاران قرار گیرد توجه سیاست

ي پولی، زیـربخش شـیالت در اولویـت قـرار     ها سیاستاعمال 

  . گیرد

  

  منابع
  

ــأثیر"). 1388(حســین بختیــاري، صــادق و هرورانــی،   ت

ي کـالن اقتصـادي بـر سـودآوري بخـش      ها سیاست

ي هــا سیاســتهــا و  فصــلنامه پــژوهش. "کشــاورزي

 . 51- 68، 52سال هفدهم، شماره  ،اقتصادي

ــیان، ــانه برجیسـ ــل" .)1377( افسـ ــؤثر عوامـ ــر مـ  بـ

- 74 هاي سال طی ایران در خصوصی گذاري سرمایه

 ریزي برنامه رشته ارشد کارشناسی نامه پایان ."1338

 . شیراز دانشگاه ،اقتصادي هاي سیستم

). 1393(بهار، اسماعیل؛ دشتی، قادر و فردوسی، رویا  پیش

بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش "

رویکرد الگوي خودرگرسیو برداري بیزین : کشاورزي

)BVAR(" .جلد  ،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي

 . 282- 291، 3، شماره 28

حد ا ،يریو سام دل ادقص ان،یلیخلحمدهادي؛ م ان،یحاج

 بـر  یو مال یي پولها سیاست تأثیر یبررس" .)1386(

ـ ا يعمده بخش کشاورز يرهایمتغ فصـلنامه   ."رانی

 .27- 47 ،4 شماره سال هفتم، ،يهاي اقتصاد پژوهش

کـاظم   دیزهـره و صـدر، سـ    ،یشـعبان  اهللا؛ بیحب ،یسالم

 يهـا  در زیربخش هیسرما يبرآورد موجود" .)1389(

ــاورز ــا يکش ــونگ رانی ــکل یو چگ ــگ ش آن در  يری

 ،ياقتصاد يها فصلنامه پژوهش ."توسعه هاي برنامه

 .133- 162، 1 شماره سال دهم،

تسـهیالت  "). 1382(فر، مصطفی و قوي، مسعود  سلیمی

ــک ــرانگــذار ســرمایههــا و  بان ی . "ي خصوصــی در ا

، 13شـماره   ،هاي اقتصـادي ایـران   فصلنامه پژوهش

170 -135. 

 یبررسـ " .)1382( نیرحسـ یم ،يعباس و موسو ،يشاکر

تـ  یخصوصـ  يگذار سرمایهعوامل مؤثر بر  در  یو دول

سـال   ،و توسـعه  ياقتصاد کشاورز ."يبخش کشاورز

  .89- 115، 44و  43 هاي شماره ازدهم،ی

موانـع   یبررس" .)1383( تایو فرامرزپور، ب دیمج ،یصامت

ـ اي در بخش کشاورز یخصوص يگذار سرمایه  ."رانی
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، 45 شماره سال دوازدهم، ،و توسعه ياقتصاد کشاورز

112 -91. 

نقش کشاورزي در رشد "). 1387(طهرانچیان، امیرمنصور 

- یک تحلیل توصیفی): 1381- 1340(اقتصادي ایران 

 ،اقتصـادي  - مجله اطالعات سیاسـی . "اقتصادسنجی

 .238- 243، )248( 8- 7شماره 

 درآمـدهاي  نقـش " .)1381( احمدسـید  نخجوانی، غروي

ــی ــأمین در نفت ــابع ت ــرمایه من ــذار س ــران يگ ی  ."ا

- 254 ،)4 پیـاپی ( 1 ،2 دوره ،اقتصـادي  نامه پژوهش

237.  

 يهـا  سیاستاثرات  یبررس"). 1393(ویسی، رزگار  غالم

کاربرد :رانیدر ا يبر رشد بخش کشاورز یو مال یپول

. ")GMM( افتـه ی میتعم يروش گشتاورها نیتخم

 ،نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصـاد کشـاورزي   پایان

 .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

). 1391(الیقی، الهه؛ قاسـمی، پروانـه و بابـایی، نـرگس     

بررسی مزیت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزي "

دوماهنامــه بررســی مســائل و . "هــاي کشــور اسـتان 

- 110، 12و  11هـاي  شماره ،ي اقتصاديها سیاست

83. 

ــ  ــودگُردي، رح ــلیخل ؛میمحم ــو  ان،ی ــادق و مرتض  ،يص

 يهـا  سیاسـت بررسی تـأثیر  " .)1391( دابوالقاسمیس

خصوصـی در بخـش    يگـذار  سرمایهپولی و مالی در 

سـال   ،و توسـعه  ياقتصاد کشاورز ،"کشاورزي ایران

 .81- 108، 77 شماره بیستم،

ــه و ترکمــانی، جــواد  ــر "). 1389(میراحمــدي، محبوب ث ا

اعتبارات بانکی بر متغیرهاي کالن بخش کشـاورزي  

، 2جلد  ،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزي. "در ایران

  .1- 16، 2شماره 

ـ زر ،یتاج نینگ ـ و ام ری اثـر  " .)1392( يمهـد  ا،یـ ک يدی

 ."يکالن بخش کشاورز يرهایبرمتغ یبانک التیتسه

شـماره  سـال هفـتم،    ،ياقتصـاد  يالگوسازفصلنامه 

)24(4 ،87 -71. 

هژبرکیانی، کـامبیز؛ غالمـی، الهـام و مـرادي، علیرضـا      
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