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چکیده
این بخش،  بر صادرات  ارتباط میان عوامل مؤثر  بررسی  اقتصادی است و  از بخش های مهم  بخش کشاورزی یکی 
از اهمیت زیادی برخوردار است، این بخش عالوه بر تأمین امنیت غذایی، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اشتغال و 
صادرات غیرنفتی کشور دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بخش کشاورزی در این کشور از اهمیت خاصی 
برخوردار می باشد و همواره نقش چشمگیری در صادرات غیرنفتی داشته است. بخش کشاورزی به طور متوسط 17 درصد 
از تولید ناخالص و 23/5 درصد از اشتغال و تأمین کننده بیش از80% غذای جامعه، توسط این بخش تأمین می شود. 
در تحقیق حاضر با استفاده از روش های اقتصادسنجی و اطالعات سری زمانی سال های 1396-1384برای بررسی تأثیر 
اعتبارات بانکی بررشد صادرات غیرنفتی استان خراسان جنوبی مورد استفاده قرار گرفت. روش مورد استفاده، روش حداقل 
تولید و  با میزان  اعتبارات  افزایش  نتایج به دست آمده  بر اساس آزمون های صورت گرفته و  بود.  مربعات دو مرحله ای 
صادرات بخش غیرنفتی رابطه مستقیم دارد. به طوری که با افزایش اعتبارات سیتم بانکی، تولیدناخالص داخلی بخش 

غیرنفتی به میزان 1/27 واحد و صادرات غیرنفتی به میزان 1/60 واحد افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: اعتبارات بانک، تولید ناخالص داخلی، حداقل مربعات دو مرحله ای.
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مقدمه
در ایران بخش کشاورزی و محصوالت آن سهم اصلی صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. با توجه 
به نظریه های تجارت بین الملل در کشورهای در حال توسعه مانند ایران باید به صادرات کاالهای ارزان قیمت 
مبادرت ورزید، زیرا با توجه به نیروی کار ارزان و محیط مناسب برای کشت محصوالت کشاورزی، کشور ما باید 
آغازگر صادرات با محصوالت کشاورزی باشد. اگرچه صادرات کاالهای خام کشاورزی چندان مناسب نیست، اما 
با انجام فرآیندهای مختلف تبدیل روی کاالهای صادراتی کشاورزی، می توان صدها محصول با ارزش افزوده 
باال را تولید و صادر کرد. از مهم ترین موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی، تأمین مالی آن است که همواره به 
عنوان عامل محدود کننده رشد این  بخش مطرح و در چارچوب برنامه های توسعه راهکارهای متنوعی برای آن 

تدوین و مورد پیگیری قرار گرفته است.

ادبیات تحقیق
بانک ها به عنوان مهم ترین و اصلی ترین شق بازار پول در اقتصاد ایران، وظیفه مدیریت و تدارک نقدینگی و 
هدایت و کانالیزه کردن آن را به سمت فعالیت های مولد تولیدی و سرمایه گذاری دارا می باشند، به طوری که 
اهم نقدینگی اقتصاد جامعه باید توسط نظام بانکی کشور برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی 
هدایت و مدیریت شود )بخشی، 2015(. در میان منابع رسمی اعتباری، بانک کشاورزی عمده ترین منبع تامین 
کننده اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی می باشد، به گونه ای که به طور متوسط همه ساله بیش از 60 درصد 
اعتبارات اعطایی به این بخش را تامین می نماید. از این رو گسترش منابع مالی این بانک و نحوه تخصیص این 
منابع به فعالیت های مختلف می تواند به طور قابل مالحظه ای بر افزایش ظرفیت های تولیدی بخش کشاورزی 
نیز موثر باشد )سالمی و بهمنی، 2002(. به طورکلی بانک ها و موسسات مالی دو وظیفه بر عهده دارند: اول 
اینکه وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم کرده، انتقال وجوه را از وام دهنده به وام گیرنده یعنی خانواده ها، 
موسسات و دولت امکانپذیر می سازند. دومین وظیفه یعنی وساطت مالی کمک می کند تا شکاف بین وام دهنده 
و وام گیرنده  با ایجاد بازار مالی پر شود. پنج کارکرد اساسی برای نظام مالی و بانکی در اقتصاد بیان می کند که 
ناشی از وظیفه اولیه سیستم های مالی، تخصیص منابع در طول مکان و زمان در محیطی ناشی از عدم اعتماد، 

به منظور بهبود هزینه های اطالعاتی و معامالتی است که عبارتند از:



9 ارزیابی اثر اعتبارات سیستم بانکی بر توسعه صادرات ...

1- تسهیل مبادله، محفوظ ماندن از تنوع بخشیدن و تجمع ریسک؛ 2- تخصیص منابع؛ 3- نظارت نزدیک 
بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها؛ 4- تجهیز پس اندازها؛ 5- سهولت بخشیدن به مبادله کاالها و خدمات. 

تأثیر می گذارند.  اقتصادی  بر رشد  ابداعات تکنولوژیک  تراکم سرمایه و  از طریق دو کانال  پنج کارکرد  این 
اغلب مبانی نظری تأکید دارند که رابطه مهمی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی وجود دارد. 
اعطای تسهیالت بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد. بانک ها با عملیات اعتباری خود امکان 
انتقال منابع از اشخاصی که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نیستند به افرادی که 
جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی می باشند را فراهم ساخته و باعث تسهیل فعالیت های اقتصادی، 
افزایش سرمایه گذاری و تولید می شوند. بانک ها به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود قادرند زمینه رشد و 
توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کرده و یا با اعطای وام های بازرگانی، 
صنعتی و تولیدی زمینه توسعه کشور را فراهم آورند )سالمی و بهمنی، 2002(. کمبود منابع مالی و سرمایه ای 
از مهم ترین چالش های جدی بخش غیرنفتی است. اهمیت این اعتبارات سیستم بانکی در سرمایه گذاری بیشتر برای 
افزایش تولید ناخالص داخلی استان و همچنین در بهبود و افزایش صادرات غیرنفتی به دیگر کشورها موثر خواهد بود. 
بررسی اعتبارات سیستم بانکی استان خراسان جنوبی نشان می دهد که در دوره  زمانی 1396-1384، بخش 
غیرنفتی به طور متوسط 86/5 درصد ازکل اعتبارات سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است در حالی که 
است.  بوده  متوسط 96/31درصد  به طور  دوره  داخلی طی همین  ناخالص  تولید  از کل  غیرنفتی  سهم بخش 
عنایت  با  بنابراین  است.  بوده  متوسط66/1درصد  غیرنفتی طور  دوره مذکور سهم صادرات  در طول  همچنین 
به سهم قابل توجه این بخش در اختصاص اعتبارات سیستم بانکی ضروری است که ارزیابی دقیقی از میزان 
اثرگذاری اعتبارات بانکی استان خراسان جنوبی بر صادرات غیرنفتی صورت گیرد.بنابراین این پژوهش در نظر 
دارد تا با شناسایی عوامل و موانع موجود در پرداخت اعتبارات سیستم بانکی به گسترش تولید و افزایش صادرات 

غیرنفتی در استان خراسان جنوبی بپردازد.

مطالعات تجربی نشان می دهد که تسهیالت پرداختی بانک بر جریان سرمایه گذاری، تولید و صادرات  غیرنفتی 
تأثیر مثبتی دارد که به تعدادی از آنها می پردازیم.

ابهیمن داس1 )2009(، به بررسی نقش اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم کشاورزی بر تولید کشاورزی هند طی 
سال های 2006-2001 با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته 
است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان اعتبار مستقیم کشاورزی تاثیر مثبت و قابل مالحظه ای در تولیدات 
1. Abhiman Das
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کشاورزی داشته است. تعداد حساب های اعتباری غیر مستقیم کشاورزی نیز تاثیر قابل مالحظه و مثبتی بر روی 
تولیدات کشاورزی، اما با وقفه اعتباری مانند ناکافی بودن اعتبارات به کشاورزان کوچک و نهایی، اندک بودن 
وام های میان مدت و بلندمدت و محدود بودن سپرده های بانکی وجود دارد، اما اعتبارات کشاورزی هنوز هم نقش 

مهمی در حمایت از تولیدات کشاورزی هند دارد.

احمد1 )2011(، در مطالعه خود به تجزیه و تحلیل تاثیر اعتبارات بر تولید بخش کشاورزی پاکستان طی دوره 
1974-2008 پرداخته است. یافته های تجربی با استفاده ازروشARDL نشان می دهد که اعتبارات، نقش قابل 
توجهی در بخش کشاورزی داشته و اعتبارات همیشه برای کشاورزان نیازمند به خرید عوامل تولید مفید بوده 
است. او هم چنین نتیجه گرفته که تولید از طریق ارایه سه عامل تراکتور، چاه آب و دانه ها افزایش یافته)اعتبارات 

منبع اصلی خرید این عوامل بوده( است. 

فصیح2 )2012(، رشد فراگیر در هند را از طریق بانکداری اسالمی برسی کرده و نتایج نشان می دهد در حالی 
که اقتصاد هند در حال رشد است ولی در موازات با آن مردم فقیر نیز در حال افزایش هستند در این خصوص 
بنگاه های  مانند کشاورز و  پذیر  برای پوشش دادن گروه های آسیب  باالیی  پتانسیل  دارای  بانکداری اسالمی 

کوچک و متوسط )SMEها( می باشد و می توانند رشد اقتصادی را به طور فراگیر افزایش دهد.

اوندر،اوزیلیم3 )2013(، به بررسی فعالیت های وام دهی بانک های دولتی و تخصصی طی دوره ی 1992-2010 
و تجزیه و تحلیل رابطه بین اعتبار این بانک ها و رشد اقتصاد محلی در دوره های بحرانی در ترکیه پرداختند. 

نتایج نشان می دهند که پرداخت های بانکی نقش مهمی در جبران عوارض جانبی شوک های اقتصادی دارد.

در این بخش به خالصه ای از یافته های مطالعات صورت گرفته در مورد ایران اشاره می گردد:

احسانی و همکاران )2012(، اثر سقف نرخ بهره  بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادالت 
همزمان را بررسی کردند. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد 
می شود. در سیستم معادالت همزمان توابع سرمایه گذاری و پس انداز برآورد شده، فرضیه مک کینون- شاو در 

ایران تایید می شود، یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.

1. Ahmad ,N
2. Fasih
3. Önder Z. and Özyıldırım
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محمدی و همکاران )2011(، تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر رشد 
صادرات بخش کشاورزی را بررسی کردند، بدین منظور از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی 
یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده کرده اند. نتایج نشان 
داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری 
دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی 

مثبت و معنی دار است.

عزیزی و محرابی )2014(، اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده زیر بخش های زراعت و 
باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاب داگالس )به عنوان بهترین نوع تابع انتخابی( 
با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی 1388-1370 برآورد شده است. نتایج نشان داد که 
تسهیالت پرداختی بر ارزش افزوده زیر بخش های مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنی دار می باشد، 
بیشترین تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت0/12 درصد، زراعت و باغبانی 0/06 درصد و نهایتا بردامپروری 

0/005 درصد داشته است.

روش تحقیق

یکدیگر،  بر  اقتصادی  متغیرهای  متقابل  تأثیرگذاری  دلیل  به  معادله ای،  تک  روش های  در  اینکه  دلیل  به   
برآوردها احتماال از دقت الزم برخوردار نیستند، لذا، روابط مورد نظر در یک سیستم بررسی می شود. این پژوهش 
به پیروی از منابع داخلی مانند"عرب مزار و قاسمی )2009(، محمدی و همکاران )2011( و منابع خارجی مانند 
اوندر،اوزیلیم1 )2013( و احمد2 )2011(" برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای 
عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره گیری از روش دو 
مرحله ای3 انجام می شود. فرم کلی سیتم معادالت همزمان در این تحقیق برای ارزیابی اثر اعتبارات بانکی بر 

صادرات غیرنفتی، بصورت دستگاه معادالت همزمان و رابطه ی خطی برآورد شده است.

1. Önder Z. and Özyıldırım
2. Ahmad ,N
3. 2SLS
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داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  

 است. 
(1)                                             𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛) 

آن   در  بانکیاعتبارات  میزان  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 که  است  سیستم  جنوبی  خراسان  و  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛. استان  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص   تولید 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 ر گرفته شده استدر نظ غیرنفتیصادرات.  

 (2       )                          𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐵𝐵3𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑖𝑖  
 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵4 + 𝐵𝐵5𝑙𝑙 + 𝐵𝐵6𝐾𝐾(−1) + 𝑈𝑈1  (3   )                                
 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎3𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎4𝐹𝐹 + 𝑈𝑈2         (4      )                       
               

𝑙𝑙, 𝐹𝐹 و 𝐾𝐾(−1)،ی مورد بررسی هستنددر دوره غیرنفتی بخش سرمایه درو  کارنیروی نرخ ارز به دالر آمریکا. 

 نتایج و بحث

 از روش سیستم معادالت   غیرنفتی  صادراتتولید و  بر    اعتبارات سیستم بانکیتأثیر    ارزیابیبه منظور برآورد مدل تصریح شده برای  
پایان   و در  پرون  -فیلیپس  وفولر    -ا استفاده از آزمون دیکیاستفاده گردیده است. در ادامه، مانایی متغیرها ب  10( 2SLS)همزمان

 گیرد.( مورد بررسی قرار می 2SLS)اینتایج روش حداقل مربعات دومرحله

 (ADF)11آزمون دیکی فولرمانایی و 
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                                               )1(

 تولید ناخالص داخلی به 

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  

 است. 
(1)                                             𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛) 

آن   در  بانکیاعتبارات  میزان  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 که  است  سیستم  جنوبی  خراسان  و  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛. استان  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص   تولید 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 ر گرفته شده استدر نظ غیرنفتیصادرات.  
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 میزان اعتبارات سیستم بانکی استان خراسان جنوبی است. 

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  
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که در آن 
 صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است. 
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داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
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 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
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 گیرد.( مورد بررسی قرار می 2SLS)اینتایج روش حداقل مربعات دومرحله

 (ADF)11آزمون دیکی فولرمانایی و 
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قیمت ثابت و 

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  

 است. 
(1)                                             𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛) 

آن   در  بانکیاعتبارات  میزان  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 که  است  سیستم  جنوبی  خراسان  و  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛. استان  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص   تولید 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 ر گرفته شده استدر نظ غیرنفتیصادرات.  

 (2       )                          𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐵𝐵3𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑖𝑖  
 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵4 + 𝐵𝐵5𝑙𝑙 + 𝐵𝐵6𝐾𝐾(−1) + 𝑈𝑈1  (3   )                                
 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎3𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎4𝐹𝐹 + 𝑈𝑈2         (4      )                       
               

𝑙𝑙, 𝐹𝐹 و 𝐾𝐾(−1)،ی مورد بررسی هستنددر دوره غیرنفتی بخش سرمایه درو  کارنیروی نرخ ارز به دالر آمریکا. 

 نتایج و بحث

 از روش سیستم معادالت   غیرنفتی  صادراتتولید و  بر    اعتبارات سیستم بانکیتأثیر    ارزیابیبه منظور برآورد مدل تصریح شده برای  
پایان   و در  پرون  -فیلیپس  وفولر    -ا استفاده از آزمون دیکیاستفاده گردیده است. در ادامه، مانایی متغیرها ب  10( 2SLS)همزمان

 گیرد.( مورد بررسی قرار می 2SLS)اینتایج روش حداقل مربعات دومرحله

 (ADF)11آزمون دیکی فولرمانایی و 
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                                               )2(

                 

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  

 است. 
(1)                                             𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛) 

آن   در  بانکیاعتبارات  میزان  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 که  است  سیستم  جنوبی  خراسان  و  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛. استان  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص   تولید 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 ر گرفته شده استدر نظ غیرنفتیصادرات.  

 (2       )                          𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐵𝐵3𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑖𝑖  
 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵4 + 𝐵𝐵5𝑙𝑙 + 𝐵𝐵6𝐾𝐾(−1) + 𝑈𝑈1  (3   )                                
 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎3𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎4𝐹𝐹 + 𝑈𝑈2         (4      )                       
               

𝑙𝑙, 𝐹𝐹 و 𝐾𝐾(−1)،ی مورد بررسی هستنددر دوره غیرنفتی بخش سرمایه درو  کارنیروی نرخ ارز به دالر آمریکا. 
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داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  

 است. 
(1)                                             𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛) 

آن   در  بانکیاعتبارات  میزان  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 که  است  سیستم  جنوبی  خراسان  و  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛. استان  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص   تولید 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 ر گرفته شده استدر نظ غیرنفتیصادرات.  

 (2       )                          𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐵𝐵3𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑖𝑖  
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𝑙𝑙, 𝐹𝐹 و 𝐾𝐾(−1)،ی مورد بررسی هستنددر دوره غیرنفتی بخش سرمایه درو  کارنیروی نرخ ارز به دالر آمریکا. 
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 نرخ ارز به دالر آمریکا، نیروی کار و سرمایه در بخش غیرنفتی در دوره ی مورد بررسی هستند.

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
  اثر تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی  ( (Azizi&Mehrabi,2014  دار است.صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنی

داگالس)به عنوان  های زراعت و باغبانی، دامپروری و شیالت را بررسی کردند. در این راستا تابع کاببر ارزش افزوده زیر بخش
برآورد شده است. نتایج نشان    1370- 1388بهترین نوع تابع انتخابی( با استفاده از الگوی پنل دیتا و روش اثرات ثابت طی دوره ی  

باشد، بیشترین  دار میهای مختلف کشاورزی دارای تاثیر مثبت و کامال معنیبر ارزش افزوده زیر بخش داد که تسهیالت پرداختی
 درصد داشته است.  005/0درصد و نهایتا بردامپروری  06/0درصد، زراعت و باغبانی  0/ 12تاثیر تسهیالت بر زیر بخش شیالت

 روش تحقیق

ای، به دلیل تأثیرگذاری متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتماال از دقت های تک معادلهدر روش   به دلیل اینکه  
بررسی   سیستم  یک  در  نظر  مورد  روابط  لذا،  نیستند،  برخوردار  مانندشودمیالزم  داخلی  منابع  از  پیروی  به  پژوهش  این   ."( 

Arabmazar&Ghasemi,(2009،"  (Mohammadi et al.,(2011،  مانند  منابع خارجی  و"Önder Z.  &S (2013 Özyıldırım 7،"  
برای بررسی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر صادرات و یا متغیرهای عمده بخش کشاورزی از الگوی دستگاه  Ahmad,(20118) و

 سیتم معادالت همزمان شود. فرم کلی  انجام می  9ایمرحلهروش دو  گیری از  معادالت همزمان استفاده شده است. این امر با بهره 
برآورد شده   خطی  یدستگاه معادالت همزمان و رابطهبصورت  ،  صادرات غیرنفتی   بر  اعتبارات بانکیدر این تحقیق برای ارزیابی اثر  

 است. 
(1)                                             𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛) 

آن   در  بانکیاعتبارات  میزان  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 که  است  سیستم  جنوبی  خراسان  و  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛. استان  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص   تولید 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 ر گرفته شده استدر نظ غیرنفتیصادرات.  

 (2       )                          𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐵𝐵3𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑖𝑖  
 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐵𝐵4 + 𝐵𝐵5𝑙𝑙 + 𝐵𝐵6𝐾𝐾(−1) + 𝑈𝑈1  (3   )                                
 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎3𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑎𝑎4𝐹𝐹 + 𝑈𝑈2         (4      )                       
               

𝑙𝑙, 𝐹𝐹 و 𝐾𝐾(−1)،ی مورد بررسی هستنددر دوره غیرنفتی بخش سرمایه درو  کارنیروی نرخ ارز به دالر آمریکا. 

 نتایج و بحث

 از روش سیستم معادالت   غیرنفتی  صادراتتولید و  بر    اعتبارات سیستم بانکیتأثیر    ارزیابیبه منظور برآورد مدل تصریح شده برای  
پایان   و در  پرون  -فیلیپس  وفولر    -ا استفاده از آزمون دیکیاستفاده گردیده است. در ادامه، مانایی متغیرها ب  10( 2SLS)همزمان

 گیرد.( مورد بررسی قرار می 2SLS)اینتایج روش حداقل مربعات دومرحله

 (ADF)11آزمون دیکی فولرمانایی و 

 
 
  2-Ahmad ,N   
9 2SLS 
10-2Stage Least Squares 

 
11 Augmented Dicky-Fuller 

 و 

داری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی  کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنینیروی
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 روش تحقیق
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نتایج و بحث

به منظور برآورد مدل تصریح شده برای ارزیابی تأثیر اعتبارات سیستم بانکی بر تولید و صادرات غیرنفتی از 
روش سیستم معادالت همزمان)2SLS(1 استفاده گردیده است. در ادامه، مانایی متغیرها با استفاده از آزمون 
دیکی- فولر و فیلیپس- پرون و در پایان نتایج روش حداقل مربعات دومرحله ای)2SLS( مورد بررسی قرار 

می گیرد.

)ADF(2مانایی و آزمون دیکی فولر

در ابتدا آزمونADF به عنوان آزمون ریشه واحد در این تحقیق معرفی می شود. آزمون ریشه واحد این گونه 
معرفی می شود که پیش از برآورد یک مدل اقتصادسنجی باید اطمینان حاصل نمود که مدل با مشکل نامانایی 
متغیرها مواجه نیست، زیرا اگر متغیرهای مدل غیرساکن باشند، ممکن است هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین 
متغیرها برقرار نبوده و بدین ترتیب، تخمین مدل مذکور، تنها یک رگرسیون کاذب و بی معنا باشد. مطابق این 
آزمون تمامی متغیرهای لحاظ شده در مدل، انباشته از درجه یک، )1(I هستند )اقتصاد سنجی، سوری،1394(.

1. 2Stage Least Squares
2. Augmented Dicky-Fuller



13 ارزیابی اثر اعتبارات سیستم بانکی بر توسعه صادرات ...

جدول1. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرها براساس آماره دیکی فولر

شود که پیش شود. آزمون ریشه واحد این گونه معرفی میبعنوان آزمون ریشه واحد در این تحقیق معرفی می  ADFدر ابتدا آزمون
زیرا اگر متغیرهای نیست،  از برآورد یک مدل اقتصاد سنجی باید اطمینان حاصل نمود که مدل با مشکل نامانایی متغیرها مواجه  

ساکن باشند، ممکن است هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار نبوده و بدین ترتیب، تخمین مدل مذکور، تنها  مدل غیر
 هستند  I(1)مطابق این آزمون تمامی متغیرهای لحاظ شده در مدل، انباشته از درجه یک،  معنا باشد.  بی  یک رگرسیون کاذب و

 (. 1394)اقتصاد سنجی، سوری،
 نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرها بر اساس آماره دیکی فولر .1جدول

 روند عرض از مبدا  سطح بحرانی  ADFآماره  وضعیت پایایی  متغیر

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 57/6 - 96/2 - * 
- 

- 
- 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 93/8 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

L I(1) 15/6 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

𝑲𝑲(−𝟏𝟏) I(1) 6/0 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

F I(1) 24/6 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 10/6 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

 .)*(: وجود روند یا عرض از مبدأ2باشد. می %5فولر در سطح  -مقادیر بحرانی دیکی. 1                 
 منبع: نتایج تحقیق                     

کار، موجودی توان مشاهده کرد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، صادرات، نیروی بر اساس نتایج بدست آمده در جدول باال می
 گیری مانا هستند. لسرمایه، نرخ ارز و تسهیالت بانک همگی تقریبا برای همه سطوح با یک بار تفاض

 پرون  -آزمون فیلیپس

فرض بر این است که جمالت اخالل به صورت یکسان و مستقل از هم    12فولر   -با توجه به اینکه در آماره آزمون پیشنهادی دیکی
اند، که پیشنهاد کردهای را برای آزمون ریشه واحد  آماره  13پرون   -تواند همواره صادق باشد، فیلیپساند، و این فرض نمیتوزیع شده

فولر متفاوت است. در این    - اند، با آماره آزمون دیکیهنگامی که اجزای اخالل به صورت همانند و مستقل از یکدیگر توضیح نشده
فیلیپس آزمون  نتیجه  متغیرهای مدل در جدول)  -قسمت  برای  نتایج، می2پرون  توان پذیرفت که ( خالصه شده است. مطابق 

 نظر دارای ریشه واحد بوده و یا به عبارت دیگر مانا هستند.متغیرهای مورد 
 پرون -بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای الگو بر اساس آزمون فیلیپس . 2دولج

 روند عرض از مبدأ  سطح بحرانی  ppآماره  وضعیت پایایی  متغیر
𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 885/6 - 941/2 - * * 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 00/6 - 941/2 - * * 

L I(1) 153/6 - 941/2 - * * 
 

12 Fuller-Augmented Dicky 
13 Perron-Phililps   

     1. مقادیر بحرانی دیکی- فولر در سطح 5% می باشد. 2.)*(: وجود روند یا عرض از مبدأ

      منبع: نتایج تحقیق

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول باال می توان مشاهده کرد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، صادرات، نیروی 
کار، موجودی سرمایه، نرخ ارز و تسهیالت بانک همگی تقریبًا برای همه سطوح با یک بار تفاضل گیری مانا هستند.

آزمون فیلیپس- پرون

به صورت  این است که جمالت اخالل  بر  فولر1 فرض  پیشنهادی دیکی-  آزمون  آماره  اینکه در  به  با توجه 
یکسان و مستقل از هم توزیع شده اند، و این فرض نمی تواند همواره صادق باشد، فیلیپس- پرون2 آمارهای را 
برای آزمون ریشه واحد پیشنهاد کرده اند، که هنگامی که اجزای اخالل به صورت همانند و مستقل از یکدیگر 
توضیح نشده اند، با آماره آزمون دیکی- فولر متفاوت است. در این قسمت نتیجه آزمون فیلیپس- پرون برای 
متغیرهای مدل در جدول)2( خالصه شده است. مطابق نتایج، می توان پذیرفت که متغیرهای مورد نظر دارای 

ریشه واحد بوده و یا به عبارت دیگر مانا هستند.

1. Augmented Dicky-Fuller
2. Phililps-Perron 
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جدول2.  بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای الگو بر اساس آزمون فیلیپس- پرون

شود که پیش شود. آزمون ریشه واحد این گونه معرفی میبعنوان آزمون ریشه واحد در این تحقیق معرفی می  ADFدر ابتدا آزمون
زیرا اگر متغیرهای نیست،  از برآورد یک مدل اقتصاد سنجی باید اطمینان حاصل نمود که مدل با مشکل نامانایی متغیرها مواجه  

ساکن باشند، ممکن است هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها برقرار نبوده و بدین ترتیب، تخمین مدل مذکور، تنها  مدل غیر
 هستند  I(1)مطابق این آزمون تمامی متغیرهای لحاظ شده در مدل، انباشته از درجه یک،  معنا باشد.  بی  یک رگرسیون کاذب و

 (. 1394)اقتصاد سنجی، سوری،
 نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرها بر اساس آماره دیکی فولر .1جدول

 روند عرض از مبدا  سطح بحرانی  ADFآماره  وضعیت پایایی  متغیر

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 57/6 - 96/2 - * 
- 

- 
- 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 93/8 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

L I(1) 15/6 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

𝑲𝑲(−𝟏𝟏) I(1) 6/0 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

F I(1) 24/6 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 10/6 - 94/2 - * 
- 

* 
- 

 .)*(: وجود روند یا عرض از مبدأ2باشد. می %5فولر در سطح  -مقادیر بحرانی دیکی. 1                 
 منبع: نتایج تحقیق                     

کار، موجودی توان مشاهده کرد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، صادرات، نیروی بر اساس نتایج بدست آمده در جدول باال می
 گیری مانا هستند. لسرمایه، نرخ ارز و تسهیالت بانک همگی تقریبا برای همه سطوح با یک بار تفاض

 پرون  -آزمون فیلیپس

فرض بر این است که جمالت اخالل به صورت یکسان و مستقل از هم    12فولر   -با توجه به اینکه در آماره آزمون پیشنهادی دیکی
اند، که پیشنهاد کردهای را برای آزمون ریشه واحد  آماره  13پرون   -تواند همواره صادق باشد، فیلیپساند، و این فرض نمیتوزیع شده

فولر متفاوت است. در این    - اند، با آماره آزمون دیکیهنگامی که اجزای اخالل به صورت همانند و مستقل از یکدیگر توضیح نشده
فیلیپس آزمون  نتیجه  متغیرهای مدل در جدول)  -قسمت  برای  نتایج، می2پرون  توان پذیرفت که ( خالصه شده است. مطابق 

 نظر دارای ریشه واحد بوده و یا به عبارت دیگر مانا هستند.متغیرهای مورد 
 پرون -بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای الگو بر اساس آزمون فیلیپس . 2دولج

 روند عرض از مبدأ  سطح بحرانی  ppآماره  وضعیت پایایی  متغیر
𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 885/6 - 941/2 - * * 
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 00/6 - 941/2 - * * 

L I(1) 153/6 - 941/2 - * * 
 

12 Fuller-Augmented Dicky 
13 Perron-Phililps   

      𝑲𝑲(−𝟏𝟏) I(1) 002/6 - 941/2 - * * 
F I(1) 244/6 - 941/2 - * * 

  𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 101/6 - 941/2 - * * 
 .)*(: وجود روند یا عرض از مبدأ 2باشد. می %5 فولر در سطح  -مقادیر بحرانی دیکی. 1                       

 منبع: نتایج تحقیق                            

 اینتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات دومرحله

روش حدااقل نتایج حاصل از آزمون های تصریح مدل و با تکیه بر مبانی تئوریک و شرایط خاص استان خراسان جنوبی از برآورد 
معادله برآورد شده در الگوی   دوشود، هر  زیر است. چنانچه مالحظه می  به صورت  1385  -1394زمانی    در دورهای  مربعات دومرحله

 معادالت همزمان، دارای استحکام بوده و با ثبات بلندمدت است. 
 (. نتایج برآورد الگو3جدول) 

 R2 سطح معنی داری tآماره آزمون ضریب متغیرمستقل  وابسته متغیر

  𝐂𝐂𝐧𝐧𝐧𝐧 

GDPno 276/1 342/0 254/0 
93/0 C(-1)no 936/0 583/2 0001/0 

Exno 425/1 612/0 7031/0 

𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐧𝐧𝐧𝐧 
GDP(-1)no 35/1 204/0 053/0 

97/0 L 867/2 612/0 0452/0 
K(-1) 49/5 194/1 235/0 

𝐄𝐄𝐄𝐄𝐧𝐧𝐧𝐧 
GDPno 602/1 887/1 025/0 

98/0 Cno 53/2 439/1 661/0 
Fern 225/169 - 247/0 - 005/0 

 تحقیقمنبع: نتایج                 
-.همیابد واحد افزایش می27/1به میزان  غیرنفتی  داخلیتولیدناخالصاعتبارات سیستم بانکی،اساس نتایج باال با افزایش یک واحد  بر
داری ارتباط معنییابد.درنتیجه  واحد افزایش می  602/1به میزان  نین با افزایش یک واحد اعتبارات سیستم بانکی، صادرات غیرنفتیچ

توان به این نتیجه رسید که به ازای  میبه طورکلی  .  باشدوجود دارد سازگار می  اعتبارات بانکی و صادرات محصوالت غیرنفتیبین  
بانکی  یک واحد افزایش در ا  5/11به میزان    غیرنفتی  به طور متوسط صادرات بخشاعتبارات سیستم  یابد که  فزایش میدرصد 

رونق  می برای  خوبی  بسیار  تأثیر  پیشرفتتواند  و  از  توسعه  حمایت  و  جنوبی،  خراسان  تولیدکنندگان   صادرکنندگاناستان   و 
 ها به افزایش و صادرات گام مهمی باشدبه منظور تشویق آن غیرکشاورزی و صنعتی 

 و پیشنهاداتگیری  نتیجه

مورد بررسی قرار   غیرنفتیاستان خراسان جنوبی بر صادرات    ارزیابی اعتیارات سیستم بانکیدر این پژوهش تالش شده است تا  
اثر از روش حدااقل مربعات دومرحله های مورد نیاز مدل طی ای استفاده شده است. به همین منظور، دادهگرفت. برای بررسی 

 - آوری شده است. پیش از برآورد مدل ابتدا آزمون ریشه واحد) دیکیجمع  1385ال  ( به قیمت ثابت س1384  -1396های) سال
های مورد  انباشته بودن متغیرها داللت داشت. پس از آزمون( استفاده گردیده است. نتایج بر پایا بودن و همADFیافتهفولر تعمیم

             1. مقادیر بحرانی دیکی- فولر در سطح 5% می باشد. 2.)*(: وجود روند یا عرض از مبدأ

             منبع: نتایج تحقیق

نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات دومرحله ای

نتایج حاصل از آزمون های تصریح مدل و با تکیه بر مبانی تئوریک و شرایط خاص استان خراسان جنوبی 
از برآورد روش حداقل مربعات دومرحله ای در دوره زمانی 1394- 1385 به صورت زیر است. چنانچه مالحظه 
می شود، هر دو معادله برآورد شده در الگوی معادالت همزمان، دارای استحکام بوده و با ثبات بلندمدت است. 

جدول)3(. نتایج برآورد الگو

   

      𝑲𝑲(−𝟏𝟏) I(1) 002/6 - 941/2 - * * 
F I(1) 244/6 - 941/2 - * * 

  𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏 I(1) 101/6 - 941/2 - * * 
 .)*(: وجود روند یا عرض از مبدأ 2باشد. می %5 فولر در سطح  -مقادیر بحرانی دیکی. 1                       

 منبع: نتایج تحقیق                            

 اینتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات دومرحله

روش حدااقل نتایج حاصل از آزمون های تصریح مدل و با تکیه بر مبانی تئوریک و شرایط خاص استان خراسان جنوبی از برآورد 
معادله برآورد شده در الگوی   دوشود، هر  زیر است. چنانچه مالحظه می  به صورت  1385  -1394زمانی    در دورهای  مربعات دومرحله

 معادالت همزمان، دارای استحکام بوده و با ثبات بلندمدت است. 
 (. نتایج برآورد الگو3جدول) 

 R2 سطح معنی داری tآماره آزمون ضریب متغیرمستقل  وابسته متغیر

  𝐂𝐂𝐧𝐧𝐧𝐧 

GDPno 276/1 342/0 254/0 
93/0 C(-1)no 936/0 583/2 0001/0 

Exno 425/1 612/0 7031/0 

𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐆𝐧𝐧𝐧𝐧 
GDP(-1)no 35/1 204/0 053/0 

97/0 L 867/2 612/0 0452/0 
K(-1) 49/5 194/1 235/0 

𝐄𝐄𝐄𝐄𝐧𝐧𝐧𝐧 
GDPno 602/1 887/1 025/0 

98/0 Cno 53/2 439/1 661/0 
Fern 225/169 - 247/0 - 005/0 

 تحقیقمنبع: نتایج                 
-.همیابد واحد افزایش می27/1به میزان  غیرنفتی  داخلیتولیدناخالصاعتبارات سیستم بانکی،اساس نتایج باال با افزایش یک واحد  بر
داری ارتباط معنییابد.درنتیجه  واحد افزایش می  602/1به میزان  نین با افزایش یک واحد اعتبارات سیستم بانکی، صادرات غیرنفتیچ

توان به این نتیجه رسید که به ازای  میبه طورکلی  .  باشدوجود دارد سازگار می  اعتبارات بانکی و صادرات محصوالت غیرنفتیبین  
بانکی  یک واحد افزایش در ا  5/11به میزان    غیرنفتی  به طور متوسط صادرات بخشاعتبارات سیستم  یابد که  فزایش میدرصد 

رونق  می برای  خوبی  بسیار  تأثیر  پیشرفتتواند  و  از  توسعه  حمایت  و  جنوبی،  خراسان  تولیدکنندگان   صادرکنندگاناستان   و 
 ها به افزایش و صادرات گام مهمی باشدبه منظور تشویق آن غیرکشاورزی و صنعتی 

 و پیشنهاداتگیری  نتیجه

مورد بررسی قرار   غیرنفتیاستان خراسان جنوبی بر صادرات    ارزیابی اعتیارات سیستم بانکیدر این پژوهش تالش شده است تا  
اثر از روش حدااقل مربعات دومرحله های مورد نیاز مدل طی ای استفاده شده است. به همین منظور، دادهگرفت. برای بررسی 

 - آوری شده است. پیش از برآورد مدل ابتدا آزمون ریشه واحد) دیکیجمع  1385ال  ( به قیمت ثابت س1384  -1396های) سال
های مورد  انباشته بودن متغیرها داللت داشت. پس از آزمون( استفاده گردیده است. نتایج بر پایا بودن و همADFیافتهفولر تعمیم

  
       منبع: نتایج تحقیق
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براساس نتایج باال با افزایش یک واحد اعتبارات سیستم بانکی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به میزان1/27واحد 
افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک واحد اعتبارات سیستم بانکی، صادرات غیرنفتی به میزان1/602واحد 
افزایش می یابد. درنتیجه ارتباط معنی داری بین اعتبارات بانکی و صادرات محصوالت غیرنفتی وجود دارد سازگار 
می باشد. به طورکلی می توان به این نتیجه رسید که به ازای یک واحد افزایش دراعتبارات سیستم بانکی به طور 
متوسط صادرات بخش غیرنفتی به میزان 11/5 درصد افزایش می یابد که می تواند تأثیر بسیار خوبی برای رونق 
توسعه و پیشرفت استان خراسان جنوبی، و حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان غیرکشاورزی و صنعتی به 

منظور تشویق آنها به افزایش و صادرات گام مهمی باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این پژوهش تالش شده است تا ارزیابی اعتیارات سیستم بانکی استان خراسان جنوبی بر صادرات غیرنفتی 
به همین  استفاده شده است.  از روش حدااقل مربعات دومرحله ای  اثر  بررسی  برای  قرار گرفت.  بررسی  مورد 
منظور، داده های مورد نیاز مدل طی سال های )1396- 1384( به قیمت ثابت سال 1385 جمع آوری شده است. 
پیش از برآورد مدل ابتدا آزمون ریشه واحد )دیکی- فولر تعمیم یافتهADF( استفاده گردیده است. نتایج بر 
پایا بودن و هم انباشته بودن متغیرها داللت داشت. پس از آزمون های مورد نیاز به اجرای مدل پرداختیم. تمام 
ضرایب متغیرها موافق انتظار بوده و در سطح 5-10 درصد از لحاظ آماری معنادار بودند. ضرایب نشان دهنده 
رابطه مثبت بین اعتبارات سیستم بانکی و موجودی سرمایه و تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی می باشد، 
که مطابق انتظارات علمی بوده است.. از آنجا که میزان تأثیرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد صادرات غیرنفتی 
مثبت و در طول زمان فزاینده ارزیابی شده است، می توان با تنظیم سیاست های پولی و اعتباری مناسب از سوی 
دولت و نظام بانکی کشور و اجرای ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی دقیق و بهینه توسط این نهادها، زمینه 

توسعه و رشد و صادرات غیرنفتی را به طور مستمر فراهم کرد. 
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با توجه به مباحث مقاله و نتایج آن پیشنهادات زیر ارائه می شود:

1- صادرات محصوالت کشاورزی تغییرات همسویی با تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور دارد، بدین معنی 
که رشد اقتصادی در هر دوره می تواند با افزایش توانمندی ها و امکانات اقتصادی کشور، زمینه افزایش صادرات 

محصوالت کشاورزی را در استان فراهم نماید.

محصوالت  صادرات  افزایش  در  را  تأثیر  بیشترین  جنوبی  خراسان  استان  داخلی  ناخالص  تولید  میزان   -2  
کشاورزی دارد. بنابراین، سیاست هایی که بتواند رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی را تسریع بخشد، موجب 
بخش  تولید  عوامل  بهره وری  افزایش  زمینه  این  در  شد.  خواهد  کشاورزی  محصوالت  ارزش صادرات  بهبود 

کشاورزی و استفاده از ظرفیت های تولیدی این بخش می تواند میزان صادرات بخش کشاورزی را بهبود دهد.

3- با توجه به جدیدالتأسیس بودن استان خراسان جنوبی می توان با ایجاد شرایط مناسب و ثبات اقتصادی 
موجب کاهش ریسک، تشویق سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تولیدات و صادرات استان را فراهم آورد.

گوناگون  پتانسیل های  و  قابلیت ها  بودن  دارا  علیرغم  که  است  استان هایی  جزو  جنوبی  خراسان  استان   -4
در  ویژه  به  ابعاد  از  بسیاری  در  توسعه یافتگی  به سطح  هنوز  توسعه ای مختلف،  اجرای سیاست های  به رغم  و 
زمینه اقتصادی نرسیده است؛ بنابراین سیاست های به کار گرفته شده یا سیاست هایی نادرست بوده یا آن چنان 

بلندپروازنه بوده اند که دستیابی به اهداف آنها با در نظر گرفتن شرایط استان مقدور نبوده است.
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