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و رشد ارزش افزوده  ارزیابی اثر اعطای اعتبارات کشاورزی در اثر بخشی سطح

 بخش کشاورزی بر فقر جامعه روستایی

 سیدعلی حسینی یکانی،  استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری*

آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندرانزینب شعبانی کوشالشاهی،  دانش  

ساری شد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعینازنین فکوری، دانشجوی کارشناسی ار  

 hosseiniyekani@gmail.comایمیل:

ای به منظور بررسی نقش اعتبارات اعطایی به بخش هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه یک تحلیل مقایسهچکیده

( است. بدین منظور، دو 1931-1931)کشاورزی در اثر بخشی سطح و رشد افزوده بخش کشاورزی بر فقر جامعه روستایی 

( مورد برآورد قرار گرفته است. در سناریوی GMMروش گشتاورهای تعمی  یافته )سناریو طراحی شده و با استفاده از 

نخست، اثر خالص سطح و رشد ارزش افزوده بر متوسط درآمد جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفته و در سناریوی 

ارزش افزوده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که ی  به بخش کشاورزی به الگو اضافه دوم، اعتبارات اعطای

ی روستایی داشته  و ای بر متوسط درآمد جامعهبخش کشاورزی و رشد آن، در هر دو سناریو، تأثیر مثبت و قابل مالحظه

جامعه روستایی باشد. در سناریوی دوم، ورود  تواند حاکی از بارز بودن نقش بخش کشاورزی در اقتصاداین مساله می

کاهد. اعتبارات، میزان تأثیرگذاری رشد ارزش افزوده  بر درآمد را افزایش داده و  از تأثیرگذاری سطح ارزش افزوده می

کاهش مدت، اعطای اعتبارات  به فقر جامعه روستایی دامن زده ولی در بلندمدت، آن را توان گفت در کوتاهبنابراین، می

ریزی بلندمدت در بخش کشاورزی، تسهیل شود در افق برنامهدهد. با توجه به نتایج حاصل از برآورد، پیشنهاد میمی

 گذاران قرار گیرد.جریان ورود اعتبارات به این بخش، مورد توجه سیاست

 تصاد ایراناعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی، ارزش افزوده، فقر جامعه روستایی، اقها: کلیدواژه 

 

 مقدمه -1

های شناخته های تولیدی و اقتصادی در جامعه بشری است به طوری که اکثر تمدنترین اشکال فعالیتکشاورزی از دیرینه

های کننده در سایر فعالیتهای خیرهاند. در جهان امروز نیز، با وجود پیشرفتشده بشری حول محور کشاورزی شکل گرفته

گیری در عرصه اقتصاد جوامع مختلف دارد )هژبر کیانی و و صنعت، کشاورزی همچنان نقش چشم اقتصادی مانند خدمات
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 نیتأم، در غلبه بر فقر مهم سهم ی،اقتصاد یهابخش ریبا سا یکشاورز تنگاتنگ بخش یوندهایوجود پ(. 1937همکاران، 

(. 1946)ورمزیاری و همکاران،  سازدیا روشن مر مندنظام یلزوم توسعه کشاورز ،داریبه توسعه پا یابیو دست ییغذا تیامن

های روستا و کشاورزی ارتباط زیادی پیدا کرده است. به طوری ها، واژه فقر با واژهشود تقریباً در تمام فرهنگمشاهده میاما 

اد توان گفت در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی و روستا نماد فقر و محرومیت است )خالدی و حقیقت نژکه می

ی دهد که هر چند فقر در هر دو جامعه(. نگاهی به آمارهای فقر در کشورهای در حال توسعه نشان می1931شیرازی، 

خورد، اما شدت فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است و اغلب افراد فقیر در شهری و روستایی به چشم می

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، نیافتگی توسعه از نمودی خود فقر دیده(. پ1944روستاها ساکن هستند )مومنی و همکاران، 

کشاورزی یکی در ایران نیز،  (1935 جهانی، بانک) شودمی شامل را جهانی فقر کل از درصد 69 تقریباً روستایی، فقر و است

ت شاغل کل کشور، شود. به طوری که امروزه، نزدیک به یک چهارم جمعیهای اقتصادی محسوب میترین بخشاز مهم

(. 1946 دهند )بقائی و همکاران،درآمد تشکیل میمربوط به بخش کشاورزی است و بیشتر این شاغلین را قشرهای کم

 به توجه با امر این که است بوده شهری جوامع از بیشتر روستایی جوامع فقر سهم ایران، گرفته در انجام هایبررسی مطابق

. با توجه به مسئله فقر و به ویژه فقر فاحش روستائی و (1944 همکاران، و خدادکاشی) دگردمی تشدید جمعیت نسبی سهم

الملی قرار گرفته های اخیر، مورد توجه جدی جوامع بینکننده در این زمینه، این مسئله به خصوص در سالآمارهای نگران

موظفند از بخش کشاورزی حمایت کنند )قربانی، ها ی کشورها، دولت(. به طوری که تقریباً در کلیه1944است )بختیاری، 

های توسعه، بخشی های ساالنه و برنامه(. در هر سال، دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی، در چارچوب بودجه1946

(. 1944گیرند )مهرابی بشرآبادی و همکاران،از منابع خود را برای تسهیالت اعطایی در چارچوب اعتبارات تکلیفی به کار می

اهمیت اعتبارات در تأمین منابع مالی کشاورزان و نقش آن در افزایش تولید و به تبع آن کاهش فقر جامعه با توجه به 

 شود.کشاورزی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و تأثیر آن بر پدیده فقر پرداخته می

های دولت بر متغیرهای بخش کشاورزی، مطالعات متعددی در داخل و ثیر حمایتی تأبا عنایت به اهمیت موضوع، در زمینه

وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات انجام گرفته، تأثیر اعتبارات از کانال ارزش افزوده  خارج از کشور انجام شده است.

 وان به موارد زیر اشاره کرد.تکشاورزی، بر فقر جامعه روستایی است. از جمله مطالعات انجام شده در این راستا می

حاصل از  جیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس ایو کاهش فقر در تانزان یرشد کشاورز انی( رابطه م7411) 1و همکاران ندانویمش

خدمات و صنعت بوده  هایبخش ریثأتحت ت ی،ادیتا حد ز ،گذشته هایدر دهه یرشد اقتصاد ینشان داد الگو هاآن پژوهش

 نییاز مصرف کم کود و بذر اصالح شده و نرخ پا یناش یورکاهش بهره لیبه دل ،یبخش کشاورز یتههسآو رشد 

                                                           
1 Mashindano, et al. 
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 هایتیاعتبارات خرد بر فعال ریتأث ی( به بررس7419) 1اکوا یکوف است. رگذاریتأث یکمتر بر رشد اقتصاد ،ونیزاسیمکان

و درآمد  دیکار، تول یرویبر اشتغال ن یاقابل مالحظه ریثأت ،اعتبارات خرداین پژوهش نشان داد پرداخت.  ییروستا یکشاورز

ها از کشاورزان تیحما ریاعتبارات دانست. سا شیافزا لیرا تنها به دل رهایمتغ نیدر ا شیافزا توانیکشاورزان دارد. البته نم

و  وایمارو، 7415باشند. در سال توانند در این زمینه تأثیرگذار یم ،زین یدیتول یهانهاده دیخر یبرا ارانهی اعطای لیاز قب

ی در آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار دادند. این کشاورز یداخل داتیرشد تولو  یپول استیس رابطه بین 7همکاران

( و 42471 اًیبدارند )تقر یکشاورز GDP ییبر کارا یپول، اثر منف یو نرخ بازار یتورم یهاپژوهش نشان داد که تکانه

 کنند.کمک می یکشاورز GDPبه بهبود  هیازار سرماو ب دیشاخص تول

( به تحلیل نقش اعتبارات در تولید کشاورزی پرداختند. این پژوهشگران نشان دادند که عواملی 1949میر و همکاران )

ت همچون سطح زیرکشت، تعداد نیروی کار خانواده و داشتن پس انداز در بانک، بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی مؤثر اس

های ی واسطه، شاه آبادی و محمودی رابطه بین متغیرهای توسعه1943در سال و اعتبارات نیز، نقش مثبتی در تولید دارد. 

های ی واسطهی بخش کشاورزی در ایران را مورد بررسی قرار دادند. این پژوهش نشان داد که توسعهمالی و ارزش افزوده

گذاری در بخش کشاورزی و همچنین، تأمین نیازهای نقدینگی این بخش، سرمایههای تواند با تأمین مالی طرحمالی می

( به بررسی تأثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر فقر در بخش 1943عبدلی و ورهرامی ) افزوده شود.باعث افزایش ارزش

های مقابله با فقر در راه تواند یکی ازروستایی پرداختند. این پژوهش نشان داد که بهبود تولیدات در بخش کشاورزی می

عمده بخش  یرهایمتغ واعتبارات  نیرابطه ب (1943ی )و ترکمان یراحمدیمروستاها و تأمین معیشت روستاییان باشد. 

ی، در بخش کشاورز اعطایی به اعتبارات های پژوهش فوق،مورد بررسی قرار دادند. براساس یافتهرا  رانیا در یکشاورز

و همکاران  یرنانیفیشردارد. مثبت  ریثأت کشاورز، تأثیر منفی و در بلندمدت، دکنندهیاخالص تولبر درآمد ن مدت،کوتاه

قرار  یرا مورد بررس رانیا یبا ارزش افزوده بخش کشاورز یبانک کشاورز یفیتکلریو غ یفیاعتبارات تکل نی( رابطه ب1937)

، نیدارد. همچن یبر ارزش افزوده بخش کشاورز یدارینپژوهش فوق، اعتبارات اثر مثبت و مع یهاافتهیبراساس  دادند.

داشته  یو رشد بخش کشاورز دیتول یسازتیدر ظرف یتواند نقش مهمیم ،یفیدر قالب اعتبارات تکل یاعتبار یهااستیس

 باشد. 

 

 هامواد و روش -2

                                                           
1 Kofi Akwaa 
2 Muroyiwa, et al. 
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طح و رشد ارزش افزوده بخش نقش اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی در اثربخشی سدر این پژوهش، به منظور بررسی 

در سناریوی شود. و دو سناریو استفاده می 1912-1934، از آمار سری زمانی کشاورزی بر فقر جامعه روستایی در ایران

نخست، اثرخالص سطح و رشد ارزش افزوده بر متوسط درآمد جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفته و در سناریوی دوم، 

ی دهندهگردد. تفاوت ضرایب رشد ارزش افزوده در دو سناریو، نشانخش کشاورزی به الگو اضافه میاعتبارات اعطایی به ب

آمار و اطالعات مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گردآوری تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی است. 

 شد. 

 

 شود:جامعه روستایی به صورت زیر استخراج می سناریوی اول: در سناریوی نخست، الگوی متوسط درآمد -الف

                                                                  )1(

                   

(، ارزش افزوده بخش DLYرشد ارزش افزوده بخش کشاورزی )به صورت تابعی از  متوسط درآمد جامعه روستاییمعادله 

( و ER(، نرخ ارز )W(، دستمزد حقیقی در بخش کشاورزی )P، شاخص قیمت محصوالت کشاورزی )(Yکشاورزی )

دوره وقفه،  کینرخ ارز بر متوسط درآمد، با  ریمتغ یرگذاریتأثگردد. بیان می( R(-1)متوسط درآمد با یک دوره وقفه )

 است. هیتوج ابلبه اقتصاد کشور، ق یارز یرآمدهاارز و د قتزری بودن داربا توجه به وقفه ،ینیگزیجا نیا که شد داریمعن

 گردد.نیز، به الگو اضافه می( DCسناریوی دوم: در سناریوی دوم، اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی ) -الف   

                                                        )7(

                    

تر نمود و احتمال وقوع بسیاری از مشکالت اقتصاد سنجی، از ها را همگنتوان آنها، میگیری از دادهریتمجا که با لگااز آن

گیری شده خطی و ناهمسانی واریانس را کاهش داد، در این پژوهش، ابتدا تمامی متغیرهای مورد استفاده، لگاریتمقبیل هم

فه متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی، ممکن است الگوها را با مشکل استفاده از وق گردند. اماسپس، در الگوها وارد می

زایی مواجه کند. به منظور برطرف نمودن این مشکل باید از متغیرهای ابزاری در برآورد استفاده شود و این امر با درون

روش پذیر است. در انامک (GMM) 7یافتهو گشتاورهای تعمیم (2SLS) 1ایبرآورد دو مرحلههای استفاده از روش

2SLS،  برای اینکه نتایج از نظر پایداری قابل اطمینان باشند، باید تعداد مشاهدات به اندازه کافی بزرگ باشند، زیرا کوچک

دشوار  تیبا محدودکند. همچنین، این روش بودن تعداد مشاهدات به خاطر تورش زیاد، تفسیر نتایج را با مشکل مواجه می

                                                           
1 2 Stage Least Square (2SLS)  
2 Generalized Method of Moments )GMM( 
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، با استفاده از مشاهدات با وقفه متغیرهای توضیحی به GMMدر روش  .مواجه است مناسب یابزار ریغمت افتنیبودن 

شود. در صورتی که متغیرهای ابزاری مناسبی به کار زایی متغیرهای توضیحی برطرف میعنوان متغیر ابزاری، مشکل درون

های ناشناخته، برآوردکننده ز خودهمبستگیتواند برای شرایط ناهمسانی واریانس و نیمی GMMگرفته شود، روش 

 شود. به منظور برآورد الگوها استفاده می GMMقدرتمندی محسوب شود. بنابراین، از روش 

 

 گیری بندی و نتیجهجمع -9

 گیرند تا از تخمین رگرسیون کاذبها مورد بررسی اولیه قرار میدر این بخش، در گام نخست و قبل از برآورد الگو، داده

های مورد استفاده و یا بررسی مانایی پسماندهای حاصل توان از دو روش بررسی مانایی دادهجلوگیری شود. بدین منظور، می

ها، هر متغیر با از برآورد الگو استفاده نمود. تفاوت این دو روش در این مساله است که درصورت بررسی مانایی تک تک داده

انباشته شوند، اما درصورتی که پسماندهای حاصل از برآورد الگو در سطح همگو وارد میسطحی که در آن مانا هستند، در ال

ها با داریشان در رگرسیون وارد کرد. در این پژوهش، دادهتوان سطوح متغیرها را بدون توجه به سطح معنیباشند، می

فیلیپس  ( وADF) 1ن دیکی فولر تعمیم یافتهگیرند. بدین منظور، از دو آزمواستفاده از هر دو روش مورد بررسی قرار می

است.  (ADFشود. آزمون فیلیپس پرون در واقع، فرم تعمیم یافته آزمون دیکی فولر تعمیم یافته )( استفاده میPP) 7پرون

در آزمون دیکی فولر این فرض برقرار است که جمالت خطا مستقل از یکدیگر توزیع شده و دارای واریانس ثابت است. 

ای خواهد داشت. در حالی که کنندهراین، در صورتی که فروض یاد شده تأمین نشوند، کاربرد این روش، نتایج گمراهبناب

تا حدی همبستگی ضعیف بین  ،ADFدر این آزمون برخالف همچنین،  از فروض انعطاف پذیری برخوردار است. PPآزمون 

( 1انباشتگی در جدول )نتایج حاصل از آزمون مانایی و هم باشد.تواند وجود داشته اجزاء اخالل و ناهمسانی واریانس می

 گیرند. گیری شده و سپس مورد آزمون قرار مینشان داده شده است. ابتدا متغیرها لگاریتم

 

 انباشتگینتایج حاصل از آزمون مانایی و هم -(1جدول )

 داریعنیسطح م PP ی آزمون آماره داریسطح معنی ADF ی آزمون آماره متغیر

lR  لگاریتم متوسط درآمد جامعه

 روستایی

 سطح -714/9 تفاضل مرتبه اول -771/9

dlY  رشد ارزش افزوده بخش

 کشاورزی

 سطح -255/6 سطح -627/6

                                                           
1 Augmented Dickey-Fuller 
2 Phillips-Perron 
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lY  لگاریتم ارزش افزوده بخش

 کشاورزی

 سطح -311/9 تفاضل مرتبه اول -627/6

lDC  لگاریتم اعتبارات اعطایی به

 بخش کشاورزی

 تفاضل مرتبه اول -457/5 تفاضل مرتبه اول -451/5

lP  لگاریتم شاخص قیمت

 محصوالت کشاورزی

 تفاضل مرتبه اول -411/5 تفاضل مرتبه اول -412/5

lR(-1)  لگاریتم متوسط درآمد با یک

 دوره وقفه

 تفاضل مرتبه اول -416/2 تفاضل مرتبه اول -492/2

lW  لگاریتم دستمزد واقعی در

 بخش کشاورزی

 سطح -454/7 تفاضل مرتبه اول -416/4

lER سطح -31/9 سطح -925/5 لگاریتم نرخ ارز 

 

 انباشتگیداری آزمون هماحتمال معنی

 ADF 4444/4 آزمون سناریوی اول

 PP 4444/4 آزمون

 ADF 4445/4 آزمون سناریوی دوم

 PP 4445/4 آزمون

 های پژوهشمنبع: یافته

 

دهد متغیرهای رشد ارزش افزوده و لگاریتم نرخ ارز در هر دو آزمون، ها نشان میون مانایی دادهنتایج حاصل از بررسی آزم

در سطح و متغیرهای لگاریتم اعتبارات، لگاریتم شاخص قیمت و لگاریتم درآمد با یک دوره وقفه، در هر دو آزمون، در 

های متفاوتی در م ارزش افزوده و لگاریتم دستمزد، وضعیتتفاضل مرتبه اول مانا شدند. اما متغیرهای لگاریتم درآمد، لگاریت

دهد پسماندهای حاصل از برآورد دو الگو، در هر دو انباشتگی نیز، نشان میدو آزمون داشتند. نتایج حاصل از آزمون هم

 توان سطوح متغیرها را در الگو به کار برد.انباشته هستند. بنابراین، میآزمون، در سطح هم

( برآورد شده و در نهایت، اعتبار نتایج برآوردی با GMM، الگوها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته )در ادامه

گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوها ، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس، مورد بررسی قرار میJ-Statهای استفاده از آزمون

با عنایت به این مسأله که واقعه جنگ ( ارایه شده است. 7) در جدول 7ایت( و وLM) 1گادفری-، بروشStat-Jهای و آزمون

تواند بر مقادیر برآوردی ضرایب و پارامترهای الگو اثر بگذارد، اثر آن به صورت متغیر تحمیلی در طی دوره مورد مطالعه، می

 ( وارد گردید.D59موهومی در الگوها )

 

                                                           
1 Breusch-Godfrey (LM test) 
2 White 
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 نتایج حاصل از برآورد الگوها -(2جدول )

 متغیر سناریوی اول سناریوی دوم

 ضریب tآماره  ضریب tآماره 

 dlY رشد ارزش افزوده بخش کشارزی 541/4 11/1 343/4** 2/6

لگاریتم ارزش افزوده بخش  249/1** 45/3 341/4** 29/2

 کشاورزی

lY 

لگاریتم اعتبارات اعطایی به بخش  - - 466/4** 11/7

 کشاورزی

lDC 

 lP لگاریتم شاخص قیمت 0/378** 8/98 119/4** 42/14

لگاریتم متوسط درآمد با یک دوره  0/39** 12/52 797/4** 69/1

 وقفه

lR(-1) 

 lW لگاریتم دستمزد -0/457** 5/33- -743/4** -7/4

 )lER-(71 لگاریتم نرخ ارز با یک دوره وقفه 0/171** 7/38 196/4** 9/9

 D59 نقالبمتغیر موهومی ا 0/099** 5/74 454/4** 65/5

444/4  444/4  Prob(F) 

33/4  33/4  Adj. R2 

49/4  49/4  S.E. 

11/4  16/4  Prob(J-Stat) 

16/4  75/4  Prob(LM test) 

76/4  73/4  Prob(White test) 

 های پژوهشمنبع: یافته       

 درصد است. 1داری در سطح ی معنیدهندهنشان**  -

شود وارد کردن اعتبارات در الگو ضرایب متغیرهای ارزش افزوده و رشد ارزش (، مشاهده می7با توجه به نتایج جدول )

های برآورد شده به لحاظ پذیر است که رگرسیوندهد، اما استناد به نتایج فوق در صورتی امکانافزوده را تحت تأثیر قرار می

متغیرهای به کار رفته در آن مورد اقتصاد سنجی با مشکل مواجه نباشند. به همین منظور، نخست اعتبار رگرسیون و 

 گیرد.بررسی قرار می

های به کار گرفته شده از اعتبار برخوردار نیستند. بنابراین، توان گفت رگرسیون، نمیFداری آماره با عنایت به احتمال معنی

ت که متغیرهای توضیحی تعدیل یافته حاکی از آن اس 2R شود. مقادیر آماره ها پرداخته میبه بررسی نتایج سایر آزمون

اند سطوح باالیی از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. مقادیر انحراف از معیار در سطوح پایینی قرار دارد. فرضیه توانسته
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گادفری و وایت به ترتیب، مناسب بودن متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده، عدم وجود -، بروشJ-Statهای صفر در آزمون

-صدم است، بنابراین، نمی 1داری هر سه آزمون باالتر از جا که احتمال معنیی و همسانی واریانس است. از آنخودهمبستگ

توان به توان گفت رگرسیون به لحاظ اقتصاد سنجی مشکل خاصی ندارد و میتوان فرضیه صفر را رد نمود. در واقع، می

 نتایج حاصل از برآورد استناد نمود.

شد ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر درآمد دارد. با افزایش رشد ارزش افزوده بخش در سناریوی اول، ر

داری بر درآمد دارد. همچنین، کشاورزی، درآمد جامعه روستایی افزایش خواهد یافت. ارزش افزوده نیز، تأثیر مثبت و معنی

ر است. با افزایش یک درصدی ارزش افزوده، درآمد ای برخورداپذیری قابل مالحظهدرآمد نسبت به ارزش افزوده از کشش

ی روستایی، محدود به زمین و کشاورزی ها در محدودهجا که غالب فعالیتیابد. از آندرصد افزایش می 2/1جامعه روستایی 

دار یاست، مثبت بودن تأثیر ارزش افزوده بر درآمد قابل توجیه است. کشش درآمد نسبت به شاخص قیمت نیز مثبت و معن

ی قابل درصد افزایش خواهد یافت. نکته 92/4است. با افزایش یک درصدی شاخص قیمت محصوالت کشاورزی، درآمد 

کشش بودن درآمد نسبت به شاخص قیمت است. با افزایش شاخص قیمت، درآمد به صورت یک به توجه در این زمینه، کم

ی جاری دارد. داری بر درآمد دورهه وقفه نیز، تأثیر مثبت و معنییابد. درآمد روستایی با یک دوریک با قیمت افزایش نمی

ای داری بر درآمد روستایی دارد. در واقع، دستمزد پرداختی به عنوان نمایندهاما متغیر دستمزد حقیقی، تأثیر منفی و معنی

با یک دوره تأخیر، تأثیر مثبت و های پرداختی کشاورزی است که از درآمد کشاورزان خواهد کاست. متغیر نرخ ارز از هزینه

های کالن اقتصادی در الگو وارد شد و همانطور که ای از سیاستداری بر درآمد دارد. متغیر نرخ ارز به عنوان نمایندهمعنی

شود تصمیمات کالن اقتصادی با وقفه بر درآمد جامعه روستایی تأثیرگذار خواهد بود. متغیر موهومی انقالب مشاهده می

داری بر درآمد جامعه روستایی دارد. با شروع جنگ و تعطیلی واحدهای تولید، توجه به بخش می تأثیر مثبت و معنیاسال

گونه توجیه نمود که با شروع جنگ، ارتباط تولید داخل با توان اینکشاورزی و تولیدات آن افزایش یافت. این مساله را می

یابد. عالوه بر آن، وابستگی کمتری به واردات دارد، رونق بیشتری می بازارهای خارجی قطع شده و بخشی که به نسبت،

 افزاید. های این بخش میتوجه به امر امنیت غذایی نیز، بر اهمیت و رونق فعالیت

دهد. رشد در سناریوی دوم، ورود اعتبارات اعطایی تنها بر مقادیر ضرایب تأثیرگذار بوده و جهت اثرگذاری را تغییر نمی

شود ورود اعتبارات، از افزوده در این سناریو، تأثیر به مراتب بیشتری بر درآمد دارد. این در حالی است که مشاهده میارزش 

افزایش پیدا   3/4به  54/4تأثیرگذاری ارزش افزوده کاسته است. به طوری که در سناریوی دوم، ضریب رشد ارزش افزوده از 

کاهش یافته است. با اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی، از یک سو، پول به  3/4به  2/1کرده و ضریب ارزش افزوده از 

های جاری تولید، منابع مورد نیاز به منظور تواند عالوه بر تأمین هزینهشود و میعنوان عامل تولید در تابع تولید وارد می

زان و تولیدکنندگان جامعه روستایی قرار دهد. های جدید را در اختیار کشاورها و تأمین تکنولوژیایجاد و یا بهبود زیرساخت
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شود که پرداخت اقساط آن از از سوی دیگر، اعتبارات اعطایی به عنوان بدهی تولیدکننده به سیستم بانکی محسوب می

رفته درآمد تولیدکننده خواهد کاست. اما اگر این اعتبارات در زمینه خرید تکنولوژی جدید و یا بهبود شرایط تولید به کار گ

دهد. بنابراین، کاهش ضریب ی خود درآمد را افزایش میمدت بر رشد تولیدات خواهد افزود و این مساله به نوبهشود، در بلند

ی متغیر سطح ارزش افزوده بخش کشاورزی از سناریوی اول به دوم که همان کاهش درجه اثربخشی سطح ارزش افزوده

مدت و افزایش ضریب ی اثر منفی اعطای اعتبارات در کوتاهدهندهست، نشانبخش کشاورزی بر میزان درآمد کشاورزان ا

متغیر رشد ارزش افزوده از سناریوی اول به سناریوی دوم، یا به عبارتی افزایش درجه اثربخشی رشد ارزش افزوده بخش 

اعتبارات در الگوی دوم،  کشاورزی بر سطح درآمد کشاورزان، بیانگر اثر مثبت اعطای اعتبارات در بلندمدت است. ضریب

دار برآورد شده و این مساله حاکی از کاربرد دیگر اعتبارات، یعنی استفاده از آن به عنوان سرمایه در گردش مثبت و معنی

درصد است. با افزایش یک درصدی اعتبارات،  46/4پذیری درآمد نسبت به اعتبارات بسیار ناچیز و برابر است. اما کشش

د افزایش خواهد یافت. با ورود اعتبارات، بر تأثیرگذاری شاخص قیمت افزوده شده و از تأثیرگذاری نرخ درص 46/4درآمد 

 دستمزد، نرخ ارز و درآمد با یک دوره وقفه کاسته شده است، اما جهت اثرگذاری بدون تغییر ماند.

توان گفت ارزش افزوده بخش استفاده می ی زمانی و روش موردبه طور کلی، با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، بازه

ای دارد و این مساله حاکی از بارز بودن نقش کشاورزی و رشد آن، بر درآمد جامعه روستایی تأثیر مثبت و قابل مالحظه

شود، جا که از درآمد به عنوان معیاری برای سنجش فقر استفاده میبخش کشاورزی در اقتصاد جامعه روستایی است. از آن

ایش درآمد با کاهش فقر همراه خواهد بود. بنابراین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی که با افزایش درآمد جامعه افز

های کالن روستایی همراه است، از فقر جامعه روستایی خواهد کاست. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی، یکی از سیاست

اورزی، و به تبع آن، فقر جامعه روستایی تأثیرگذار باشد. با توجه به تواند بر ارزش افزوده بخش کشاقتصادی است که می

کاهد. اما در مدت از تأثیرگذاری ارزش افزوده بر درآمد مینتایج حاصل از برآورد سناریوی دوم، ورود اعتبارات در کوتاه

اعتبارات به بخش کشاورزی در افزاید. بنابراین، اعطای پذیری درآمد نسبت به رشد ارزش افزوده میبلندمدت، بر کشش

مدت از تأثیرگذاری ارزش افزوده تولیدات بلندمدت، به نفع اقتصاد جامعه روستایی است، در حالی که ممکن است در کوتاه

 یزریدر افق برنامهشود گذاران پیشنهاد میکشاورزی بر درآمد بکاهد. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، به سیاست

 بخش را مورد توجه قرار دهند. این ورود اعتبارات به انیجر لیتسه ،یدر بخش کشاورزبلندمدت 

مراجع -4  

-(. تدوین الگوی اقتصادسنجی کالن بخش کشاورزی با تأکید بر زیربخش1937هژبرکیانی، ک.، غالمی، ا. و مرادی، ع. ) ]1[

 .13-42، ص 49بیست و یکم، شماره  های اصلی: رویکردی بر تکنیک همجمعی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

1177 

گذاری در بخش کشاورزی )با تأکید بر برنامه (. تحلیل پتانسیل سرمایه1946زاده، ح. )ورمزیاری، ح.، صالح، ا. و مسلم ]7[

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(. 

 .http://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_216.html انشگاه فردوسی مشهد،ایران، د

-(. رشد اقتصادی بخش کشاورزی و فقر روستایی در ایران. فصلنامه علمی 1931خالدی، ک. حقیقت نژاد شیرازی، ا. ) ]9[

 . 12-41، ص 56، شماره 17پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 

وری و فقر در مناطق روستایی (. بررسی عوامل تعیین کننده رشد بهره1944و مبارک، ا. ) مومنی، ف.، یوسفی، م. ق. ]5[

 ایران. 

 (.7411بانک جهانی ) ]1[

(. بررسی دیدگاه روستائیان حوزه آبخیز زرچشمه هونجان در 1946بقائی، م،. پزشکی راد، غ. و حاجی هاشمی، ز. ) ]6[

ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن ارات خرد. خصوص نقش بانک کشاورزی از طریق عرضه اعتب

 .http://www.civilica.com/Paper-IAEC06-IAEC06_211.html اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد،

[7] Khodadad Kashi, F. and Haidari A., (2002). Measuring Poverty Index in Iran (Application of Various 

Poverty line, Poverty Gap and Poverty Indices 1363-1379, Statistical Research Centre of Iran. 

(. مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی. مجله دانش و 1944بختیاری، ص. ) ]4[

 1-77، ص94توسعه، سال هفدهم، شماره 

ششمین کنفرانس اقتصاد برآورد اثر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر تولیدات بخش کشاورزی.  (.1946قربانی، ا. ) ]3[

-http://www.civilica.com/Paper کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد،
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(. بررسی تاثیر بیمه محصوالت زراعی بر رشد زیربخش 1944فتمند، ح. )مهرابی بشرآبادی، ح. باغستانی، ع. ا. و شرا ]14[
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